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 كدمةامل
 

داحلمد    الد ت ج دد  ح    بوتدده أادوا هأ بأ دد     اج  ج 

م عدذ  دو ىا دمد   ا  ب لّ بألطا هأ بصّذ  ه  علوهم إى ام  

دإلوه قلوب ادًمنني م   ال ت حتنّ أ األرشف األكم   رر ن أخ 

ن  ار يف منهجهم األمث بأبل  .أ بعذ آله بصح ه بم 

 تت لدد  أمدا ب د  ف  هدد ا إ دازات بببد  م اركددات عدّ  

ادنا د   بيحكام احلج إىل بوت ا  ت دار  بت داىل بأاكدار  

 لنا األحكدام عدن ن بني  ا احلج بال مرة بم  ن  م  ن عل  م   ببتارة  

الد ت ر د   ىا دمد ر إلونا أمراأ  و       ا  ت ار  بت اىل بح   

 ا بق را.ر  ك  ا  ا  

ارة عدذ أراز إمتام احلدج باليتد ن  م   بيف ه ا الن  ة بغوة  

قى قت اء بيرباب التّ باال أالغراء ةبجه قائم عذ  قه الرشت 

 بالطهارة.
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 ج  يف  بار  ا       
بد ار  تق ال برة التي ع   زربس   ن  ها م    

ن م  باح  بثالثني بأرب  ئة بألف ادصطفى ق   حج عام 

 هجرة ادصطفى صذ ا  علوه بآله بصح ه ب لم.

بار  ا  يف القارئ  وهدا بادصدطحهل  دا بال امد  بد  ب   

دم الد ربن قّ  هبا النف  بجية م   ا   هل  ت  بك   أحوته ن س بم 

 أمنه نر س  ح   ن  اهم يف ط  ها بىرشها بجياء كرتمر كت ها بم  

بج د  ممندا  أتقاتده بربقندا حدّ   أ  اجلمو  درااتهبب ّ 

د أعالوة إلوده مد  االخدال  يف   ث ىا يف كد  حدني قدائ   بقص 

 .قص ا باحلم    رب ال ادني

 

 بن حفوظ عمر بن دم  بن  امل                                        

 هد2331من ات الق  ة  3الس ت         
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 مً فضائل حج بيت اهلل احلراو
 

پ ژ  ٹ    ٹ پ  ٱ ٻ  ٻٻ ٻ 

ٿ  پ پ ٿ ٿ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ

ڦ   ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ ٿ  

ڦ وقمـ أيب هريررة ر  ا  قمٜمرف ىمر٤مل   ژڦ 

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا  صرغم ا  قمٚمٞمرف وهًمرف وصرحٌف وؾمرٚمؿ 

ؾؾم يرؾث ومل يػسق  ججقع مقن بكو قه  حّج  نْ مَ ))ي٘مقل  

وقمرـ قم٤مشِمر٦م  .. رواه اًمٌخ٤مري وُمًرٚمؿ((ـقوم وفدته أمه

  ير٤م رؾمرقل ا  ٟمررى ادٝمر٤مد ر  ا  قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م  ىمٚمر٧ُم 

فؽقن أؾلقا اافق   ))أومْمؾ اًمٕمٛمؾ أومال ٟمج٤مهد؟ وم٘م٤مل  

وقمـ قمٌرد ا  سمرـ ُمًرٕمقد . . رواه اًمٌخ٤مري((حج مزوج

وهًمرف ل ا  صرغم ا  قمٚمٞمرف ر  ا  قمٜمف ىم٤مل  ىمر٤مل رؾمرق

ت  عوا  غ احلج وافعؿرة ؾقنام  يـػقق ن ))وؾمٚمؿ  وصحٌف 

. رواه ((افػؼر وافذكوب ـق  يـػقي افؽقر خاقث احلديقد



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

وقمرـ  .اًمؽمُمذي واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طمٌر٤من ذم صرحٞمحٞمٝما

وهًمف ضم٤مسمر ر  ا  قمٜمف ىم٤مل  ىم٤مل رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف 

اهلل  ظ هم ؾلج  وه  ُد ؾْ ج وَ  ج وافعّ  ّج احُل ))وؾمٚمؿ  وصحٌف 

 .. رواه اًمٌزار ورواشمف صم٘م٤مت((وشلفوه ؾلظط هم

 
 آداب الصفر

 

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم٤ًمومر دمديد اًمتقسم٦م، ويمثرة آؾمتٖمٗم٤مر، ورد 

ـ يمؾ ُمَ  يًتحّؾ  اعمٔم٤ممل، وىمْم٤مء اًمديقن، ورد اًمقداشع، وأنْ 

سمٞمٜمف وسمٞمٜمف ُمٕم٤مُمٚم٦م أو ىمراسم٦م أو صح٦ٌم، وأن يقدقمٝمؿ، ويمت٤مسم٦م 

ؼ، واإليث٤مر، وشمررك الّمر٤مم، ٚمُ ًـ الُ ٚمٞمف سمحُ اًمقصٞم٦م.  وقم

ق سمٌمء قمٜمد ظمروضمف: يٜمقي سمف يتّمدّ  واًمروم٨م. ويٜمٌٖمل أنْ 

 احلٗمظ.

وىمٌؾ الروج ُمـ سمٞمتف يّمكم ريمٕمتلم ؾمٜم٦م اًمًٗمر، ي٘مرأ 

سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ذم إومم اًمٙم٤مومرون وذم اًمث٤مٟمٞم٦م اإلظمالص، صمرؿ 

ي٘مقل سمٕمد اًمًالم  احلٛمد  ، اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمرد 
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ًمف وصحٌف وؾمرٚمؿ، اًمٚمٝمرؿ أٟمر٧م اًمّمر٤مطم٥م ذم اًمًرٗمر، وه

والٚمٞمٗم٦م ذم إهؾ واعم٤مل واًمقًمد وإصرح٤مب، اطمٗمٔمٜمرل 

ـ يمؾ هومر٦م وقم٤مهر٦م، واصرحٌٜمل ذم ؾمرٗمري هرذا ٤مهؿ ُمِ وإيّ 

سم٤مًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م، واظمٚمٗمٜمل ذم أهؾ وُم٤مزم ووًمدي سمخػم، 

 سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

ج ُمرـ قمٜمرد الررواعم٤ًمومر إدقمٞم٦م اًمقاردة  كوٓ يٜمً

 وُمٜمٝم٤م  اًمٌٞم٧م وقمٜمد اًمريمقب

   خلروج من   ب  اجه ؿ ل: إبا همّ 

سمًؿ ا ،  شمقيمٚمر٧م قمرغم ا ، وٓ طمرقل وٓ ىمرقة إٓ 

سم٤م ، ربِّ أقمقذ سمؽ أن َأِوَؾ أو ُأورؾ، أو أذِل  أو ُأذل، أو 

، َأِزل  أو ُأَزل، أو أفْمٚمَِؿ أو ُأفْمَٚمؿ، أو َأضْمٝمرَؾ أو ُجٝمرؾ قمر كم 

ري٤مًء وٓ ؾمْٛمٕم٦ًم، سمْؾ  وٓ سمٓمرًا، وٓ أذاً  اًمٚمٝمؿ إين مل أظمرج

َ٘مر٤مَء ؾَمرَخٓمِؽ، واسمتٖمر٤مء ُمرور٤مشمؽ أؾمر٠مًُمؽ أن ظمرضم٧ُم اشمِّ 
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شمٕمٞمَذين ُمـ اًمٜم٤مر، وشُمْدظِمٚمٜمل ادٜم٦م، وشمٖمٗمَر زم ذٟمقيب، وم٢مٟمف ٓ 

 يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧م.

 ومن ادجرب فؾحػظ أن يؼول ظـد اخلروج

 سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ ظمرضمٜم٤م، وأٟم٧م أظمرضمتٜم٤م، اًمٚمٝمؿ ؾمٚمٛمٜم٤م

٤م ؾم٤معملم، َوَه٥ْم ًمُِٙمؾٍّ ُِمٜم٤ِّم ُم٤م وهٌتف  ؿ ُمٜم٤ِّم، وُرَدٟم  وؾمٚمِّ

 ًمٚمٖم٤مٟمٛملم. 

ےۓ  ۓ    ہ       ڻ  ۀ  ۀ  چ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

﮾    ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮸  ﮹   ﮷ ﮵     ﮶   ﮲ ﮳   ﮴  

           ﯀ ﯁               ﮿

ۇ      ڭ                               ڭ  ڭڭ  

ۆ ۈ     ۇ   چۆ  ۈ   

ْٚم٧ُم، وسمِرَؽ  ؾنبا مشى ؿ ل: ُت، وقمٚمٞمؽ شمَقيم  اًمُٚمٝمؿ سمؽ اٟمتنَمْ

ُٝمرؿ أٟمر٧َم صم٘متِرل وأٟمر٧َم  ْٝمر٧ُم، اًمٚم  اقْمَتّمْٛم٧ُم، وإًمْٞمرَؽ شمقضم 
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ٜمِل وَُم٤م َأْهَتؿ  َرضم٤مشل، وم ف سمف، وَُم٤م أْٟم٧َم َأقْمَٚمرُؿ سمر ٤ميمٗمٜمل ُم٤م أََه 

َك. ا ُمٜمل، قَمز  ضم٤مُرَك وضَمؾ   ْديِن صَمٜم٤مُؤَك َوٓ إًمف هَمرػْمُ ُٝمرؿ َزوِّ ًمٚم 

ْٝمٜمِل ًمٚمخػم أيٜما شمقضمٝم٧ُم.  اًمت٘مقى، واهمٗمْر زم َذْٟمٌِل، َوَوضمِّ

اِّ مـزٍل يْدخؾه ـُ ظ ء يف   .ويدظو هبذا افدُّ

 ؾنبا جـب يؼول: 

سمًؿ ا  وسم٤م  وا  أيمؼم، شمقيمٚم٧ُم قمغم ا ، وٓ طمرقل 

ِم٠ْم مل وٓ ىُمقَة إٓ سم٤م  اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، َُم٤م ؿَم٤مَء ا ُ يم٤مَن وَُم٤م ملْ يَ 

ـْ  ڇ چ َيُٙم چ     چ   چ   چ    ،ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  

ڍ ڍ    ڇ        اًمٚم ٝمؿ إيّن وضمٝم٧ُم وضْمٝمل إًمٞمؽ،  چڇ  

و٧ُم أُمري قمٚمٞمَؽ، وشمقيمٚم٧ُم ذم مجٞمع أُمقري قمٚمٞمرؽ،  وومق 

 أٟم٧م طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

ؾُمٌح٤من ا ، واحلٛمد  ، وٓ   ؾنبا اشتوى ظذ مرـو ه ؿ ل:

ۆئ  ۆئ       چ( إًمف إٓ ا ، وا  أيمؼم )ؾمٌٕم٤مً  ۇئ   وئ  ۇئ  
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ىئ ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ      ُٝمؿ أٟم٧م احل٤مُمؾ قمغم  چۈئ   اًمٚم 

  اًمٔمٝمر، وأٟم٧م اعمًتٕم٤من قمغم إُمقر. سمًرؿ ا ، واعمٚمرؽ  

وئ  چ ەئ   ەئ   ائ   ې  ې  ى  ى  ائ   

ۈئ   ۆئۆئ  ۈئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

ېئ  چېئ  

سما ىم٤مل ومٞمف اسمرـ  ويزيد جاـب افسق جة أو افط ئرة أو افا خرة

ُمـ ىم٤مًمف ومٖمرق ومٕمكم  دِيُتفُ )) قم٤ٌمس ر  ا  قمٜمٝما
))  

ڳ  چ    ڳ        گ   گ گ   ک  ک     ک  ک       گ  

چ     چ چڳ     ڳ چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڍ ،ڇ ڍ    ُٝمؿ  چڇ  ڇ        سمًؿ ا ، واعُمٚمؽ   اًمٚم 

ٌُْع ـَم٤مشَِٕمر٦م، وإرورقن اًمًرٌُع  ر  ً ـْ ًمرف اًمًراوات اًم ي٤م ُم

٤مخم٤مُت ظم ٤مؿِمٕم٦م، واًمٌَِح٤مُر اًمزاظمرراُت ظم٤مِوَٕم٦م، واد٤ٌمُل اًمِم 
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 ظم٤مشٗم٦م، اطمٗمٔمٜم٤م أٟم٧َم ظمػٌم طمٗمٔمر٤ًم وأٟمر٧م أرطمرؿ اًمررامحلم،

ٿ  چ  چٺ  ٺ  

احلٛمررد   )صمالصمرر٤ًم( وا  أيمررؼم )صمالصمرر٤ًم( ؾمررٌح٤مٟمؽ إين 

 فمٚمٛم٧ُم ٟمٗمز وم٤مهمٗمر زم، إٟمف ٓ يٖمٗمر اًمذٟمقب إٓ أٟم٧م.
 

جمررب ًمٚمحٗمرظ ذم   ظ ٌء ظن أمر ادممـغ ظع ظؾقه افسالم

   وُم٤م ُمٕمف اًمًٗمر ًمٚمٛم٤ًمومر

ْؿ َُم٤م َُمِٕمرل،  ْٛمٜمل َوؾَمٚمِّ ُٝمؿ ؾَمٚمِّ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م )صمالصم٤ًم( صمؿ  اًمٚم 

ْغ َُم٤م َُمِٕمل )صمالصمر٤ًم(  ْٖمٜمِل وسَمٚمِّ واطْمَٗمْٔمٜمِل واطْمَٗمْظ ُم٤م َُمِٕمل، وسَمٚمِّ

ٻچ  صمؿ   ٻ  ٻ   ٻ   ُٝمرؿ  چٱ   إًمخ )صمالصمر٤ًم( صُمرؿ   اًمٚم 

ْؿ َُمر٤م َُمِٕمرل، واطْمَٗمْٔمٜمِرل واطْمَٗمرْظ ُمر٤م ُمَ  ْٛمٜمل َوؾَمرٚمِّ ِٕمرل، ؾَمٚمِّ

ْغ َُم٤م َُمِٕمل )صمالصم٤ًم( صمؿ  هي٦م اًمٙمرد )صمالصمر٤ًم( صمرؿ   ْٖمٜمِل وسَمٚمِّ وسَمٚمِّ

ْؿ َُم٤م َُمِٕمل، واطْمَٗمْٔمٜمِل واطْمَٗمْظ ُم٤م َُمِٕمل،  ْٛمٜمل َوؾَمٚمِّ ُٝمؿ ؾَمٚمِّ اًمٚم 

ْغ َُم٤م َُمِٕمل )صمالصم٤ًم( صمؿ  ؾمقرة اإلظمالص )صمالصم٤ًم(  ْٖمٜمِل وسَمٚمِّ وسَمٚمِّ
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ْؿ َُم٤م َُمِٕمل،  ْٛمٜمل َوؾَمٚمِّ ُٝمؿ ؾَمٚمِّ واطْمَٗمْٔمٜمِرل واطْمَٗمرْظ ُمر٤م صمؿ  اًمٚم 

ْغ َُم٤م َُمِٕمل )صمالصمر٤ًم( صمرؿ  ي٘مررأ  ْٖمٜمِل وسَمٚمِّ ٱ   ٻ  چ  َُمِٕمل، وسَمٚمِّ

پ پ    پ   ٻ   ٻ    چٻ  

 ثم ُيْؽثُِر من ُ ظ ء افؽرب.. وهو:

ٓ إًمف إٓ ا  اًمٕمٔمٞمؿ احلٚمٞمؿ، ٓ إًمف إٓ ا  رب  اًمٕمرش 

 اًمٕمٔمٞمؿ، ٓ إًمف إٓ ا  رب  اًمًاوات ورب  إرض ورب  

اًمٕمرِش اًمٙمريؿ، وي٘مقُل سمٕمرد اًمرتام  قمردَد ظَمْٚمِ٘مرف، وِرَى 

 َٟمْٗمًف، وِزَٟم٦َم قَمْرؿِمْف، َوُِمَداَد يَمٚمَِاشمِف..

ًة صُمؿ   اًمخ چۀ   ہ  ہ  ہچ  وإن زاد هي٦م اًمُٙمْرِد َُمر 

اًمرخ )ؾمرٌٕم٤ًم( صمرؿ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ )ؾمٌٕم٤ًم( صمؿ 

. إًمخ چٱ  ٻچ ـٌ ًَ  .. وَمَح

                                * * * 
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  مً ىيات أداء املياشو والسيارة

ذم إرض ًمالقمت٤ٌمر واإلّديم٤مر واًمتٗمٙمر ذم ُمّمٜمققم٤مت   اعمٌم. 1

ا  ، واًمرردظمقل ذم إُمرر٤ميمـ اًمتررل شمررردد ومٞمٝمرر٤م رؾمررقل ا   

 وأصح٤مسمف إيمرُمقن وظمٞم٤مر إُم٦م.

اًمٕمٛمرة اؾمرتج٤مسم٦م ًمٜمرداء احلرؼ احل٩م و. أداء ومريْم٦م ا  ذم 2   

ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ھ  ھ  ے   چ  إقمرررغم

  چ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ   چ﮴ 

. شمٚمٌٞم٦م اًمدقمقة واًمقوم٤مدة قمغم ا  واًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ أهؾ اإلؾمالم 3

ْؿ، َوإِِن  ُر، َووْمُد ا  إِْن َدقَمْقُه َأضَم٤مََبُ ٤مُج َواًْمُٕما  حلدي٨م  )احْلُج 

 ش.اؾْمَتْٖمَٗمُروُه هَمَٗمَر ََلُؿْ 

رة اًمٕمٛمرراحلرر٩م وؾمررؽ ٤م. اًمتٕمٔمررٞمؿ ًمِمررٕم٤مشر ا  سمرر٠مداء ُمٜم4

ذم  واًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمال واًمٓم٤مقم٤مت اًمترل أرؿمردٟم٤م إًمٞمٝمر٤م ٟمٌٞمٜمر٤م 

 احلدي٨م اًمّمحٞمح سم٘مقًمف   ))ظمذوا قمٜمّل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ((.

ذم إُم٤ميمـ اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٨م اعمْم٤مقمٗم٤مت  . اًمٕم٤ٌمدة  5

ًمٚمحًٜم٤مت واًم٘مرسم٤مت، واإليمث٤مر ُمـ اًمّمٚمقات وشمالوة 
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وطمْمقر ادٛمع  اًم٘مرهن واًمذيمر واًمّمالة قمغم اًمٜمٌل

ة قمغم ادٜم٤مشز واًمّمدىم٤مت وقمٞم٤مدة واداقم٤مت واًمّمال

اعمرى وزي٤مرة اإلظمقان ذم ا  وصٚم٦م إرطم٤مم حلدي٨م  

جِ » ًْ ـْ َأًْمِػ َصالَةٍ ومِٞمَا ؾِمَقاُه،  ِديَصاَلٌة ذِم َُم َهَذا أومْمؾ ُِم

ِجَد احلََراَم وصالة ذم اعمًجد احلرام أومْمؾ ُمـ  ًْ ٓ  اعَم إِ

 ش.ُم٤مش٦م أًمػ صالة 

قمغم قمردد ـمٞمر٥م ُمرٜمٝمؿ .آضمتاع سم٤معمًٚمٛملم واًمتٕمرف 6

    وُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اًمقضمٝمر٦م إمم ا  ورومرع احل٤مضمر٤مت وشمٚمٌٞمر٦م 

 اًمٜمداءات.

 اًمٕمٛمرة ذم زي٤مدة اعمٕمروم٦م واًمٞم٘ملم. ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م و. اهمتٜم٤مم 7

. شمٕمقيد اًمٜمٗمس قمرغم اًمرتحكم سمٛمٙمر٤مرم إظمرالق ُمثرؾ  8

اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى وإيث٤مر أظمرريـ ُمرـ أضمرؾ ا  

 .ضمر ُمـ ا  واًمتحٛمؾ واًمّمؼم ـمٚم٤ٌم ًمأل
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. اهمتٜم٤مم الدُم٦م ًمْمٞمقف اًمرمحـ وُمًر٤مقمدة اعمحتر٤مضملم 9

وإرؿم٤مد اعمًؽمؿمديـ وُمالـمٗمتٝمؿ وشم٘مقي٦م رواسمرط إظمرقة 

 َبؿ وإدظم٤مل اًمنور قمٚمٞمٝمؿ .

ر شمٕمقيد اًمٜمٗمس قمغم آٟمْمر٤ٌمط ذم الٓمر٤مب واًمٕمٛمرؾ 11

 واعمٕم٤مُمٚم٦م.

. جم٤مًمًرر٦م اًمٕمٚمرراء واًمّمرر٤محللم وآؾمررتٗم٤مدة ُمررٜمٝمؿ 11

ٕمرف قمٚمٞمٝمؿ واًمٜمٔمر إًمرٞمٝمؿ وؾمراع وطمْمقر جم٤مًمًٝمؿ واًمت

 ُمقاقمٔمٝمؿ  وٟمّم٤مشحٝمؿ .

 . زي٤مرة  اعمديٜم٦م اعمٜمقرة واهمتٜم٤مم ظمػماهت٤م وسمريم٤مهت٤م. 12

. زي٤مرة احلٌٞم٥م إقمٔمؿ  وص٤مطمٌٞمف واًمًرالم قمٚمرٞمٝمؿ: 13

أداًء ًمٌٕمض احلؼ وـمٚم٤ٌم ًمالرشم٤ٌمط واًمّمٚم٦م ورهمٌر٦ًم ذم اعمٖمٗمررة 

قمٗم٤مت وزي٤مدًة ٕٟمقار  اًمِمقق واُمتثر٤مٓ ًمألُمرر وحمٌر٦ًم ًمٚمٛمْمر٤م

ًمألضمر واًمتقضمف إمم ا  ذم ُمقاـمـ آؾمتج٤مسم٦م وقمٛمال سم٘مقًمرف   

ـْ َزاَر ىمؼمي سمٕمد ُمقيت يم٤من يمٛمـ زراين ذم طمٞم٤ميت((.  ))َُم
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. اًمّمالة واًمٕم٤ٌمدة ذم اعمًجد اًمٜمٌقي واًمروو٦م اًمنميٗم٦م 14

 حلدي٨م  ))ُم٤م سملم سمٞمتل وُمٜمؼمي روو٦م ُمـ ري٤مض ادٜم٦م((.

ٓمرر٤مهريـ . زيرر٤مرة اًمٌ٘مٞمررع سمٛمررـ ومٞمررف ُمررـ هل اًمٌٞمرر٧م اًم15

 واًمّمح٤مسم٦م إيمرُملم وصٚمح٤مء إُم٦م وقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم.

. زي٤مرة ؿمٝمداء أطمد واًمتٕمرف قمغم همرزوهتؿ واًمٜمٔمرر إمم 16

ُمقـمـ ضمٝمر٤مدهؿ واؾمتِمرٝم٤مدهؿ وآقمتٌر٤مر واإلّديمر٤مر سمرا 

ًمٜمٔمرر إمم ضمٌرٍؾ ىمر٤مل ومٞمرف أضمرى ا  ُمـ ومْمٚمف قمٚمرٞمٝمؿ، وا

َ  َوُكِحاُُّه((.))َهِذِه َض َ ُة، َوَهَذا ُأُحٌد، َوُهَو َجاَ   رؾمقل ا   ٌا ُُيِاُـّ

. زي٤مرة ُمًجد ىم٤ٌمء واهمتٜم٤مم اًمّمالة ومٞمف حلدي٨م  ))ُمرـ 17

ظمرج طمتك ي٠ميت هذا اعمًجد رر ىم٤ٌمء ر ومّمغم ومٞمف يم٤من قمردل 

 قمٛمرة((.

. زي٤مرة ُمًجد اًمٗمتح ًمٚمّمالة واًمردقم٤مء واًمتٕمررف قمرغم 18

 هصم٤مر همزوة الٜمدق.

رة يمٛمًجد . زي٤مرة اعم٤ًمضمد واعمآصمر اعم٤ٌمريم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمق19

 اًم٘مٌٚمتلم وُمًجد ادٛمٕم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمآصمر اًمٜمٌقي٦م اًمٓمٞم٦ٌم.
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 اإلحراو 
اإلطمرام  هق ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم احلر٩م أو اًمٕمٛمررة، وهرق 

ده٤م اعمقاىمٞمر٧م اًمترل طمردّ أطمرد ريمـ، وج٥م أن يٙمقن ُمرـ 

احلٚمٞمٗمر٦م  وذ  هرلؾمرٚمؿ. وهًمف ورؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمف و

ٙمٌرػم(، و اًمًٞمؾ اًم و ىمرن اعمٜم٤مزل ) ،يٚمٛمٚمؿو   ،()أسمٞم٤مر قمكم

 . و ذات قمرقادحٗم٦م، 

 : ومم  يؼع ؿاا اإلحرام

اًمتٜمٔمػ  سمت٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر وىمص اًمِمر٤مرب وٟمترػ . 1

 اإلسمط وطمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م.

همًرؾ اإلطمررام ودظمرقل ؾمٜم٦م . اًمٖمًؾ  ويٜمقي سمف 2

ويًتح٥م طمتك ًمٚمح٤مشض واًمٜمٗم٤ًمء واًمّمٌل اعمٛمٞمرز،  .ُمٙم٦م

 ٟمحق ص٤مسمقن.ومٞمف ويًتٕمٛمؾ 

 .. اًمتٓمٞم٥م ذم اًمٌدن وم٘مط3

د قمرـ اعمخرٞمط ًمٚمرضمرؾ وًمرٌس إزار ورداء . اًمتجّر 4

اإلطمررام وضمد. واعمرأة شمٚمرٌس صمٞمر٤مب  أسمٞمْملم ضمديديـ إنْ 
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سمٕمرد ٟمٞمرر٦م  -ويٚمررزم اعمررأة  .اًمٌٞمْمر٤مء ادديردة إن وضمردت

يمِمرػ اعمرأة وم٢من مل شمرد  يمِمػ اًمقضمف واًمٙمٗملم. -اإلطمرام

شمًرؽمه سمنمرط أن ٓ يٚمتّمرؼ اًمثرقب  ومٞمٛمٙمٜمٝم٤م أن :وضمٝمٝم٤م

 .  وضم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمدي٦م، وإٓقمٛمداً  سمقضمٝمٝم٤م

. صالة ريمٕمتلم سمٜمٞم٦م ؾمٜم٦م اإلطمرام، ي٘مرأ سمٕمد اًمٗم٤محت٦م 5

ذم اًمريمٕمرر٦م إومم اًمٙمرر٤مومرون وذم اًمث٤مٟمٞمرر٦م اإلظمررالص، وٓ 

 جقز أن يّمٚمٞمٝما ذم إوىم٤مت اعمٙمروه٦م .

 :ـقػقة اإلحرام

ـ   م وهق ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٕمد صالة ريمٕمترل حيرِ  أنْ  يً

ام إذا سمردأ اعمريمرقب إلطمرراإلطمرام وهق ضم٤مًمس، صمؿ يٕمٞمد ا

وشمٙمقن ٟمٞم٦م اإلطمرام سم٤مًم٘مٚم٥م، ويًـ اًمرتٚمٗمظ َبر٤م  .سم٤مًمتحرك

سم٠من ي٘مرقل  اشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف وهًمف وصحٌف وؾمٚمؿ،

    ًمإلطمرام سم٤مًمٕمٛمرة

، وإن طمًٌرٜمل وأطمرُم٧م َب٤م   شمٕمر٤ممم) ٟمقي٧م اًمٕمٛمرة 

  ( ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ سمٕمٛمرة ،طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل
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  شمٕمر٤ممم ،  وأطمرُمر٧م سمرف ٩م ي٧م احلٟمق)  وًمإلطمرام سم٤محل٩م

ًمٌٞمرؽ اًمٚمٝمرؿ  ،وإن طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل

 .( حج٦مسم

   ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمرؽ، ًمٌٞمرؽ ٓهًا  إوممتٚمٌٞم٦م اًمصمؿ شمٚمٌل 

 احلٛمرد واًمٜمٕمٛمر٦م ًمرؽ واعمٚمرؽ، ٓ ذيؽ ًمرؽ ًمٌٞمرؽ، إنّ 

 ذيؽ ًمؽ.

 صمؿ جٝمر اًمرضمؾ سم٤مًمتٚمٌٞم٦م ، واعمرأة ختٗمض صقهت٤م .

ذم يمؾ طم٤مل وُمٙم٤من  اًمتٚمٌٞم٦م اإليمث٤مر ُمـ مويًتح٥م ًمٚمٛمحرِ     

 ل ومٞمٝما.وزُم٤من، ُم٤م قمدا ذم اًمٓمقاف أو اًمًٕمل ومال يٚمٌّ 

وشمٜم٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ًمٚمٛمٕمتٛمرر إذا ذع ذم اًمٓمرقاف، وشمٜم٘مٓمرع   

  رُمل وهلاًمثالصم٦م أؾم٤ٌمب اًمتحٚمؾ ًمٚمح٤مج إذا ذع ذم أطمد 

 مجرة اًمٕم٘م٦ٌم أو احلٚمؼ أو ـمقاف اإلوم٤مو٦م.

 ضريؼة افتؾاقة :

 قمغم اًمٜمٌل صمالث ُمرات ُمتقاًمٞم٦م، صمؿ يّمكّم ر اًمتٚمٌٞم٦م يٙمّر 

وؾمٚمؿ ُمررة أو صمالصمر٤ًم ، صمرؿ لاًمٚمٝمرؿ إٟمر٤م وهًمف صغم ا  قمٚمٞمف 
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ٟم٠ًمًمؽ رو٤مك وادٜم٦م وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمخٓمؽ واًمٜم٤مر[ ُمرة 

أو صمالصم٤ًم، صمؿ لرسمٜم٤م هشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وذم أظمررة طمًرٜم٦م 

وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر[ ُمرة أو صمالصم٤ًم، صمؿ لرسمٜم٤م شم٘مٌؾ ُمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م 

ٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ[ ُمرة اًمً

 أو صمالصم٤ًم.

    :أكواع اإلحرام   حلج  

  .اًمتٛمتع ، اإلومراد ، اًم٘مران

 :أوٓ : افتؿتع 

هي٤م صمؿ يتحٚمرؾ. صمرؿ وهق أن يٜمقي اًمٕمٛمرة وم٘مط صمؿ ي١مدّ 

حيرم سم٤محل٩م ُمـ ُمٙم٦م، وهرذا هرق اًمٖم٤مًمر٥م إذا يمر٤من احلر٤مج 

 ؾمٞمدظمؾ ُمٙم٦م ىمٌؾ قمروم٦م سم٠مي٤مم.

ٟمقي٧م اًمٕمٛمررة وأطمرُمر٧م َبر٤م   شمٕمر٤ممم،  فـقة:وصػة ا

وإن طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل، ًمٌٞمرؽ اًمٚمٝمرؿ 

سمٕمٛمرة ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م 

 ًمؽ واعمٚمؽ، ٓ ذيؽ ًمؽ.
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وإن يم٤مٟم٧م قمٛمرشمف قمـ ؿمخص هظمرر ومٞم٘مرقل  ٟمقير٧م 

 .َب٤م   شمٕم٤ممم... اًمخ اًمٕمٛمرة قمـ ومالن سمـ ومالن وأطمرُم٧ُم 

ؾ سمٕمد اًمٕمٛمرة وجٚمرس ذم ُمٙمر٦م طمترك حيرلم صمؿ يتحٚم

ـ حمؾ ؾمٙمٜمف ذم ُمٙم٦م ومٞم٘مرقل  وىم٧م احل٩م، ومٞمحرم سم٤محل٩م ُمِ 

سمرف   شمٕمر٤ممم، وإن طمًٌرٜمل طمر٤مسمس  ٟمقي٧م احل٩م وأطمرُم٧ُم 

 طمٞم٨م طمًٌتٜمل، ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ سمحج٦م ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ومٛمحكّم 

احلٛمرد واًمٜمٕمٛمر٦م ًمرؽ واعمٚمرؽ، ٓ  ذيؽ ًمرؽ ًمٌٞمرؽ، إنّ 

 ذيؽ ًمؽ.

٤مىمل دم يمذسمح ؿم٤مة، سمنمرط أن قمغم اعمتٛمتع أوم وج٥م

ٓ يٕمقد ًمإلطمرام سم٤محل٩م إمم ُمٞم٘م٤مت أو إمم ُم٤ًموم٦م ُمررطمٚمتلم 

احلرم. وم٢من قمجز قمـ اًمدم صر٤مم صمالصمر٦م أير٤مم ذم طمدود ُمـ 

 وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم وـمٜمف. ،احل٩م

 ث كقً  : اإلؾرا :

و هق أن يٜمقي احل٩م وم٘مط. صمؿ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ أقمرال 

احلؾ يم٤مًمتٜمٕمٞمؿ. وهذا هق  ـ أدٟمكاحل٩م مت٤مُم٤ًم حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمِ 
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اًمٖم٤مًم٥م إذا يم٤من احل٤مج ؾمٞمدظمؾ ُمٙمر٦م ىمٌرؾ قمرومر٦م سمٞمرقم أو 

 يقُملم، وؾمٞمجٚمس سمٕمد احل٩م أي٤مُم٤ًم ذم ُمٙم٦م.

سمف   شمٕمر٤ممم، وإن  احل٩م وأطمرُم٧ُم  ٟمقي٧ُم  وصػة افـقة:

طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل، ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ سمحج٦م 

احلٛمد واًمٜمٕمٛمر٦م ًمرؽ  ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إنّ 

 ٚمؽ، ٓ ذيؽ ًمؽ.واعم

احلر٩م  ف قمـ ؿمخص هظمر ومٞم٘مقل  ٟمقي٧ُم وإن يم٤من طمجّ 

 .قمـ ومالن سمـ ومالن وأطمرُم٧م سمف   شمٕم٤ممم... اًمخ

يٕمتٛمرر سمٕمرد  واإلومراد أومْمؾ أٟمقاع اًمٜمًؽ سمنمرط أنْ 

احل٩م ذم ٟمٗمس اًمًرٜم٦م وًمرٞمس قمٚمٞمرف دم ذم هرذا اًمٜمرقع ُمرـ 

 اًمٜمًؽ.

 ث فثً  : افِؼران:

رام واطمد. صمؿ يٜمقي احل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕم٤ًم ذم إطم وهق أنْ 

اًمٕمٛمرة قمٜمف. وهرذا أقمال يٕمٛمؾ أقمال احل٩م وم٘مط، وشمً٘مط 
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هق اًمٖم٤مًم٥م إذا يم٤من احل٤مج ؾمٞمدظمؾ ُمٙم٦م ىمٌؾ قمروم٦م سمٞمرقم أو 

 يقُملم، وًمـ جٚمس سمٕمد احل٩م ذم ُمٙم٦م.

َبرا    احل٩م واًمٕمٛمرة وأطمرُمر٧ُم  ٟمقي٧ُم  وصػة افـقة:

شمٕم٤ممم، وإن طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌرتٜمل، ًمٌٞمرؽ 

 ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إنّ  ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ اًمٚمٝمؿ سمحج٦م وقمٛمرة

 ذيؽ ًمؽ. احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ، ٓ

وإن يم٤من طمجف وقمٛمرشمف قمرـ ؿمرخص هظمرر ومٞم٘مرقل  

َبرا    احل٩م واًمٕمٛمرة قمـ ومالن سمـ ومالن وأطمرُمر٧ُم  ٟمقي٧ُم 

ًمخ. صمؿ يٕمٛمؾ أقمال احلر٩م وم٘مرط، وشمًر٘مط قمٜمرف إشمٕم٤ممم... 

 أقمال اًمٕمٛمرة.

، سمنمط أن ٓ وج٥م قمغم اًم٘م٤مرن أوم٤مىمل دم يمذسمح ؿم٤مة

يٕمقد سمٕمد دظمقل ُمٙم٦م وىمٌؾ ـمقاف اًم٘مدوم واًمقىمقف سمٕمروم٦م 

وم٢من قمجز قمـ . إمم ُمٞم٘م٤مت أو إمم ُم٤ًموم٦م ُمرطمٚمتلم ُمـ احلرم

 وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم وـمٜمف. ،اًمدم ص٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م
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 حمرم ت اإلحرام

 هل صمالصم٦م قمنم حمرُم٤مً، وهل يم٤مًمت٤مزم 

 ؾمؽم اًمرأس. . 2. ًمٌس اعمحٞمط.  1ُم٤م خيتص سمف اًمرضمؾ  

 . ًمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ.2. ؾمؽم اًمقضمف.   1ُم٤م خيتص سمف اعمرأة    

 ُمِمؽمك سملم اًمرضمؾ واعمرأة 

. اداع   4. اًمٓمٞم٥م.   3. ىمٚمؿ اًمٔمٗمر.  2ِمٕمر. . إزاًم٦م اًم1 

. قم٘مد اًمٜمٙم٤مح )ُمع سمٓمالن اًمٕم٘مد(.  6. اعم٤ٌمذة سمِمٝمقة.   5

. ىمٓمع 9    . اًمّمٞمد.8. دهـ ؿمٕمر اًمرأس أو اًمٚمحٞم٦م.    7

 احلرم اًمرـم٥م. ٟم٤ٌمت

 ادعذوج   فـسق ن واافا:  

 يٕمذر اًمٜم٤مد واد٤مهؾ وٓ إصمؿ وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف ومٞما يكم 

 . ؾمؽم اًمرأس.2. ًمٌس اعمحٞمط.  1ُم٤م خيتص سمف اًمرضمؾ  

 . ًمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ.2. ؾمؽم اًمقضمف.  1ُم٤م خيتص سمف اعمرأة  

 .اداع. 2. اًمٓمٞم٥م.   1ُمِمؽمك سملم اًمرضمؾ واعمرأة  
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  . قم٘مد اًمٜمٙم٤مح )ُمع4س أو اًمٚمحٞم٦م.  . دهـ ؿمٕمر اًمرأ3 

 .اعم٤ٌمذة سمِمٝمقة.5ٌٓمالن  اًم

 وٓ يعذج افـ د واا ها وجتب ظؾقه افػدية  ال إثم ؾق  يع: 

. ىمٚمؿ 2. إزاًم٦م اًمِمٕمر.   1وهق ُمِمؽمك سملم اًمرضمؾ واعمرأة  

 . ىمٓمع ٟم٤ٌمت احلرم اًمرـم٥م.4.اًمّمٞمد.  3اًمٔمٗمر.  

٤مج إمم طمٚمؼ   ذم ُمثؾ آطمتٞمـ  جتب افػدية  ون اإلثم

 اًمرأس ٕذى اًم٘مٛمؾ، أو اطمتٞم٤مج اًمرضمؾ إمم ًمٌس اعمحٞمط أو

ؾمؽم رأؾمف ٕذى اًمؼمد، أو اطمتٞم٤مج اعمرأة إمم ؾمؽم وضمٝمٝم٤م أو 

 ًمٌس اًم٘مٗم٤مز ٕذى ٟمٔمر إضم٤مٟم٥م.

  ُمثؾ  قم٘مد اًمٜمٙم٤مح وادحرم ت افتي ؾقف  إثم  دون ؾدية

ًمٖمػم اًمٜم٤مد واد٤مهؾ )ُمع سمٓمالن اًمٕم٘مد(، واإلقم٤مٟم٦م قمغم 

 ٞمد، واًمٜمٔمر سمِمٝمقة.ىمتؾ اًمّم

  سم٘مٞم٦م اعمحرُم٤مت إذا ومٕمٚمٝم٤م وادحرم ت افتي ؾقف  إثم وؾدية

 قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم همػم ُمٙمره.
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 آداب دخول مهة املهرمة حرشها اهلل

 

إذا وصؾ طمدود احلرم ومٕمٚمٞمف الِمقع والْمقع وأن 

ف إًمٞمٝمر٤م يًتحي سم٘مٚمٌف ضمالل اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل هق ومٞمٝم٤م وُمتقضّمر

٠ميت يرصمؿ ػ َبؿ. اًمزمح٦م ويتٚمٓمّ  ـ إيذاء اًمٜم٤مس ذمظ ُمِ ومٞمتحٗمّ 

  َبذا اًمدقم٤مء اعم٤ٌمرك

سمًؿ ا  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ احلٛمد   رب اًمٕم٤معملم اًمٚمٝمرؿ 

صؾِّ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وهًمرف وؾمرٚمؿ، اًمٚمٝمرؿ هرذا طمرُمرؽ 

وأُمٜمؽ ومحرُمٜمل قمغم اًمٜم٤مر، وهُمٜمل ُمـ قمذاسمؽ يقم شمٌٕمر٨م 

قم٤ٌمدك، واضمٕمٚمٜمل ُمـ أوًمٞم٤مشؽ وأطم٤ٌمسمؽ وأهرؾ ـم٤مقمترؽ، 

يب أسمدا يمؾ ذٟم٥م، واؾمؽم ًمٜمر٤م يمرؾ قمٞمر٥م، واهمٗمر زم وٕطم٤ٌم

وايمِمػ قمٜم٤م يمؾ يمرب، وايمٗمٜم٤م يمؾ هقل دون ادٜم٦م، ي٤م ا  

ي٤م ا  ي٤م ا ، وصؾِّ اًمٚمٝمؿ قمغم قمٌدك ورؾمقًمؽ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، وارزىمٜم٤م يمال اعمت٤مسمٕم٦م ًمرف فمر٤مهرًا 

 وسم٤مـمٜم٤ًم ذم قم٤مومٞم٦م وؾمالُم٦م، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.
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غم ا  قمغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد وهًمرف وؾمرٚمؿ، احلٛمد   وص

اًمٚمٝمؿ إّن اًمٌٚمد سمٚمدك واًمٌٞم٧م سمٞمتؽ، ضمئ٧ُم أـمٚمر٥م رمحترؽ 

وأؤم ـم٤مقمتؽ ُمتٌٕم٤مً ُٕمرك، راوٞم٤ًم سم٘مدرك، أؾم٠مًمؽ ُم٠ًمًم٦م 

اعمْمٓمر إًمٞمؽ اعمِمٗمؼ ُمـ قمرذاسمؽ، أؾمر٠مًمؽ أْن شمًرت٘مٌٚمٜمل 

سمٕمٗمقك، وأْن شمتج٤موز قمٜمل سمرمحتؽ، وأن شمدظمٚمٜمل وأطمٌر٤ميب 

، سمال ؾم٤مسم٘م٦م قمذاب وٓ قمتر٤مب وٓ أسمدًا ضمٜمّتؽ ُمع اًم٤ًمسم٘ملم

ظمقف وٓ أشمٕم٤مب هيٌقن شم٤مشٌقن ًمرسمٜمر٤م طم٤مُمردون احلٛمرد   

اًمذي أىمدُمٜمٞمٝم٤م ؾم٤معم٤ًم ُمٕم٤مرم، احلٛمرد   يمثرػمًا قمرغم شمٞمًرػمه 

 وطمًـ سمالهمف.

ـ  ومْمال، اًمٚمٝمؿ أٟمر٧م  اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد ؿمٙمرًا وًمؽ اعم

ريب وأٟم٤م قمٌدك، واًمٌٚمد سمٚمردك واحلررم طمرُمرؽ، وإُمرـ 

ٞمؽ راهم٤ًٌم وُمـ اًمذٟمقب ُم٘مٚمٕم٤ًم، وًمٗمْمرٚمؽ أُمٜمؽ، ضمئ٧ُم إًم

راهم٤ًٌم، وًمرمحترؽ ـم٤مًمٌر٤ًم، وًمٗمراشْمرؽ ُم١مدير٤ًم، وًمرور٤مك 

ُمٌتٖمٞم٤ًم، وًمٕمٗمقك ؾمر٤مشاًل، ومرال شمرردين ظم٤مشٌر٤ًم، وأدظمٚمٜمرل ذم 

رمحتؽ اًمقاؾمٕم٦م، وأقمذين ُمـ اًمِمرٞمٓم٤من اًمررضمٞمؿ وضمٜمرده، 
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وذ أوًمٞم٤مشف وطمزسمرف، وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد وهًمرف 

سمداً  قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًرف وصحٌف وؾمٚمؿ ذم يمؾ حلٔم٦م أ

 وزٟم٦م قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

ع طمًر٥م اًمتٞمًرػم ذم ُمٙم٦م ومٞمن ؽـهؾنبا وصا إػ حما َش 

 .سم٤مًمذه٤مب إمم اعمًجد احلرام ًمٚمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م

ـمقاف اًمٕمٛمررة وهرق  وهذا افطواف فؾؿعتؿر ادتؿتع:

ـمقاف اًم٘مدوم وهق  وفؾؿػر  وافؼ جن: .ُمـ أريم٤من اًمٕمٛمرة

 ـ ؾمٜمـ احل٩م.ُمِ 

م اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمرك اب دظمقل اعم٤ًمضمد ومٞم٘مدِّ ويراقمل هد

وي٘مقل  أقمقذ سم٤م  اًمٕمٔمٞمؿ ووضمٝمف اًمٙمريؿ وؾمٚمٓم٤مٟمف اًم٘مديؿ 

قمغم  ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ. سمًؿ ا  واحلٛمد  ، اًمٚمٝمؿ صّؾ 

حمٛمد وقمغم هل حمٛمد وؾمٚمؿ، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمٌل واومرتح زم 

 أسمقاب رمحتؽ.

وم٢مذا وىمع سمٍمه قمغم اًمٌٞم٧م رومع يديرف سم٤مًمردقم٤مء، ومٗمرل 

وؾمٚمؿ وهًمف حلدي٨م قمـ أيب أُم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف ا
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تػتح أ واب افسق ء ويسقتج ب افقدظ ء يف أج عقة ))ىم٤مل  

مواضن: ظـد افتؼق ء اففقػوف يف شقاقا اهلل وظـقد كقزول 

. رواه ((افغقث وظـد إؿ مقة اففقالة وظـقد جؤيقة افؽعاقة

 .اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم

 افؽعاة:اشتؼا ل ويؼول ظـد 

غم ىمٚمقسمٜم٤م أٟمقارًا ُِمـ طميشمؽ اًمٕمٔمٛمك، اًمٚمٝمؿ أذق قم

شمٜمٙمِمػ ًمٜم٤م َب٤م أهار اًمّمٗم٤مت وإؾمراء، وٟمرىمرك َبر٤م إمم 

اعم٘م٤مم إؾمٛمك، وٟمحٔمك َب٤م سمخػماشمؽ اًمٕمٔمٛمرك، يمرا أٟمر٧م 

أهٚمف ي٤م طمل ي٤م ىمٞمرقم، اًمٚمٝمرؿ هرذا سمٞمترؽ ّذومترف ويمّرُمترف 

وقمّٔمٛمتف، اًمٚمٝمؿ ومزده شمنميٗم٤ًم وشمٙمريًا وشمٕمٔمٞمًا وزده ُمٝم٤مسمر٦م 

وقمّٔمٛمرف نرـ طمّجرف واقمتٛمرره سمررًا ويمراُمر٦ًم وزد َُمـ زاره 

 سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

ي٤م ا  ي٤م ومت٤مح ي٤م وه٤مب ير٤م يمرريؿ ير٤مرطمٞمؿ ، ي٤مواؾمرع 

اإلومْم٤مل ي٤مضمزيؾ اًمٜمقال، ي٤م طمل ي٤مىمٞمقم يمرؿ أطمٞمٞمر٧م ُمرـ 

ىمٚمقب ذم هذه اعمقاـمـ، ٟم٠ًمًمؽ أن حتٞمل ىمٚمقسمٜم٤م وأن شمٜمقره٤م 
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ٜم٤م وأن شم٘مٌٚمٜمر٤م وأن شمٜمّ٘مٞمٝم٤م، وأْن شمٚمٝمٛمٜم٤م ُرؿمدٟم٤م ذم مجٞمع أطمقاًم

قمغم ُم٤م ومٞمٜم٤م، وأْن شمرطمؿ ووم٤مدشمٜم٤م قمٚمٞمؽ سمرمحترؽ اًمقاؾمرٕم٦م، 

وشمٕمٞمد قمقاشده٤م قمغم يمؾ َُمـ اشمّمؾ سمٜم٤م ُِمـ يمؾ فم٤مهر وسم٤مـمـ 

 طم٤ًًم وُمٕمٜمك.

اًمٚمٝمؿ شم٠ميٞمدك وٟمٍمك وُمٕمقٟمتؽ ويمالءشمؽ، ي٤مطمل ي٤م 

ىمٞمقم ي٤م ُمٜم٤ّمن ي٤م وه٤مب ي٤م يمريؿ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ا  ي٤م همقصمر٤مه ير٤م 

أيمرم إيمررُملم قم٤مُمٚمٜمر٤م سمرا أٟمر٧م  رسم٤مه ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم ي٤م

أهٚمرف، وم٢مٟمرؽ ىمرد شمٗمْمررٚم٧َم قمٚمٞمٜمر٤م سمر٤مًمقرود إمم ُمِمرر٤مقمرك 

اًمٕمٔم٤مم، وسمٞمتؽ احلرام، ُم٘متٗمرلم أصمرر طمٌٞمٌرؽ حمٛمرد ظمرػم 

إٟم٤مم، قمٚمٞمف وقمغم هًمف وصرحٌف أومْمرؾ اًمتحٞمر٦م واًمًرالم، 

وقمغم ٟمٌٞمؽ إسمراهٞمؿ ومجٞمرع أٟمٌٞم٤مشرؽ ورؾمرٚمؽ وصر٤محلل 

٧َم سمقضمٝمؽ قمٚمٞمٜمر٤م، وأىمٌٚمقم٤ٌمدك، وٟم٠ًمًمؽ َبؿ إٓ ُم٤م ىمٌٚمتٜم٤م، 

وٓإ ُم٤م قم٤مُمٚمتٜمر٤م سم٢مومْمر٤مًمؽ وضمزيرؾ ٟمقاًمرؽ، وٓإ ُمر٤م وهٌتٜمر٤م 

ُمقاهٌؽ ًمّمٚمح٤مء قم٤ٌمدك، وظمقاصٝمؿ وأصرٗمٞم٤مشٝمؿ، وأرسمر٤مب 

اعمزاي٤م ُمٜمٝمؿ، ومال شمدع ُمزي٦م ُمـ اعمزاي٤م وٓ ُمٜمحر٦م ُمرـ اعمرٜمح وٓ 
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قمٓمٞم٦م ُمـ اًمٕمٓم٤مي٤م ضُمرْدَت َبر٤م قمرغم واومرد إمم هرذه اعمرقاـمـ ٓإ 

٤م َب٤م، وقمّٛمٛمتٜم٤م سمٗمْمرٚمؽ ير٤م طمرل ير٤م وضُمدَت َب٤م قمٚمٞمٜم٤م، وأيمرُمتٜم

 ىمٞمقم ي٤م رمحـ.

اًمٚمٝمؿ ومُجْد قمٚمٞمٜم٤م وم٢مٟمؽ ادقاد، وارمحٜم٤م وم٢مٟمؽ اًمرمحـ، 

واُمٜمحٜم٤م وم٢مٟمؽ اعمٜم٤ّمح، واومتح قمٚمٞمٜم٤م وم٢مٟمؽ اًمٗمتر٤مح، وقم٤مُمٚمٜمر٤م 

سم٤مًمٗمْمؾ واًمٚمٓمػ، ويمـ ًمٜمر٤م سمرا أٟمر٧م أهٚمرف، وضُمرْد قمٚمٞمٜمر٤م 

سم٤مًمٕمٓمػ، ي٤م سمر ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ُمٜم٤من ي٤م وه٤مب ي٤م يمريؿ ي٤م أيمررم 

 ٕيمرُملم ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.ا

وي٘مرقل   وٓ يّمركم حتٞمر٦م اعمًرجد ثم يادأ  ق فطواف

ٟمقي٧ُم أن أـمقف َبذا اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ ؾمٌٕم٦م أؿمقاط   شمٕمر٤ممم 

قمرغم طمًر٥م اًمٜمًرؽ( اًمٚمٝمرؿ  :اًمٕمٛمرةـمقاف )اًم٘مدوم أو 

ٌّٚمرف ُمٜمرل، واضمٕمرؾ ذم يمرؾ  ومٞمّنه زم وأقمٜمّل قمغم أداشف وشم٘م

يمر٤مت وإهار ظمٓمقة ُمٜمف ُم٤م ذم ـمقوم٤مت إظمٞم٤مر ُمرـ اًمؼم

ـّ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًم٘مٌقل  .وإٟمقار سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم وُُم
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 نيفية الطواف
 

أي ـمقاف  أوًٓ  يًتح٥م آوٓم٤ٌمع ًمٚمرضمؾ ُمع دظمقًمف ذم  

يٙمِمػ ُمٜمٙمٌف إيٛمـ وجٕمرؾ وؾمرط  ، وهق أنْ سمٕمده ؾمٕمل

 رداشف حت٧م هذا اعمٜمٙم٥م ويْمع ـمرومٞمف قمغم ُمٜمٙمٌف إين.

د أو حم٤مذاشمف وهرق ريمرـ اًمٙمٕمٌر٦م صم٤مٟمٞم٤ًم  ي٘مّمد احلجر إؾمق

 اًمذي ىمٌؾ سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم إذا ضمٕمٚم٧م اًمٙمٕم٦ٌم قمـ ي٤ًمرك.

ف إين احلجر إؾمقد أو ىمٌٚمف سم٘مٚمٞمرؾ صم٤مًمث٤مً  حي٤مذي سمجٛمٞمع ؿم٘مّ 

يمرر٤من ـمررقاف قمٛمرررة أو  ويٜمرقي اًمٓمررقاف )طمًرر٥م ٟمًررٙمف إنْ 

أو ـمررقاف وداع أو ـمررقاف  ـمررقاف ىمرردوم أو ـمررقاف إوم٤مورر٦م

يًرر٤مره إمم ضمٝمرر٦م  ( ويٌترردئ اًمٓمررقاف، ضمرر٤مقمالً شمٓمررقع أو ٟمررذر

 اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ أول اًمٓمقاف إمم هظمره.

 قمٜمدُم٤م حي٤مذي احلجرر إؾمرقد أنْ  ويًـ ذم يمؾ ـمقوم٦مٍ 

اًمٚمٝمرؿ  ،ِمػم إًمٞمف سمٞمده أو همػمه٤م ىم٤مشاًل  سمًؿ ا  وا  أيمرؼميُ 

ًرٜم٦م ًم سمٕمٝمردك وإشم٤ٌمقمر٤مً  سمٙمت٤مسمؽ وووم٤مءً  سمؽ وشمّمدي٘م٤مً  إياٟم٤مً 

 ؾ يده.. صمؿ ي٘مٌّ حمٛمد صغم ا  قمٚمٞمف وهًمف وؾمٚمؿ ؽٟمٌٞمّ 
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  ًمف قمٜمرد اإلؿمر٤مرة إمم احلجرر إؾمرقد سمٞمرده أنْ شمٞمّن  وإنْ 

ك صمؿ يًت٘مٌؾ احلجر إؾمقد ويِمػم إًمٞمرف وهرق ي٘مػ وٓ يتحّر 

واىمػ، صمؿ يٜمٗمتؾ وجٕمؾ يًر٤مره إمم اًمٌٞمر٧م وهرق واىمرػ، صمرؿ 

 ًمف ُمرس احلجرر يٛمٌم ويٙمٛمؾ اًمٓمقاف ومٝمق أومْمؾ، وإن شمٞمّن 

ي ٓ ير١مذ إؾمقد سمٞمده وشم٘مٌٞمٚمف وووع ضمٌٝمتف قمٚمٞمرف سمنمرط أنْ 

 أطمدًا سم٤معمزامح٦م ومٝمق أومْمؾ.

صمؿ يٛمٌم ـم٤مشٗمر٤ًم طمرقل اًمٙمٕمٌر٦م ضمر٤مقمال اًمٙمٕمٌر٦م قمرـ 

ي٤ًمره، ومٞمٛمر قمغم اعمٚمتزم وسم٤مب اًمٙمٕمٌر٦م، صمرؿ ريمرـ اًمٙمٕمٌر٦م 

اًمث٤مين سمٕمد إؾمقد، صمؿ طمجر إؾمراقمٞمؾ، صمرؿ ريمرـ اًمٙمٕمٌر٦م 

  .اًمث٤مًم٨م، صمؿ ريمـ اًمٙمٕم٦ٌم اًمراسمع وهق اًمريمـ اًمٞماين

ـ اًمٞما ويسن إًمٞمف سمٞمده  ِمػمَ يُ  ين أنْ ذم يمؾ ُمرة حي٤مذي ومٞمٝم٤م اًمريم

 ؾ يده.أو همػمه٤م ىم٤مشاًل  سمًؿ ا  وا  أيمؼم. صمؿ ي٘مٌّ 

ـ اًمٞماين سمٞمده سمنمط أن ٓ ي١مذي   ًمف ُمّس شمٞمّن  وإنْ  اًمريم

ٌّر ؾ يرده،٘مٌّ صمؿ يُ  أطمدًا سم٤معمزامح٦م ومٝمق أومْمؾ، ؾ ٟمٗمرس وٓ ي٘م

 قمٚمٞمف. يْمع ضمٌٝمتف اًمريمـ وٓ
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ذي إمم حم٤مذاة احلجر إؾمقد )وهق اًمريمـ اًم ْؾ صمؿ يِّم 

سمدأ ُمٜمف( ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد أيمٛمؾ ؿمقـم٤ًم واطمدًا. صمؿ يٓمرقف 

 ؾ ؾمٌٕم٦م أؿمقاط.يمذًمؽ طمتك يٙمٛمِ 

ما: ويسنّ  وهق اإلهاع ذم اعمٌم ُمع شم٘م٤مرب الَُٓم٤م.  فؾرجا افرَّ

ُمـ يمؾ ـمقاف سمٕمده ؾمرٕمل،  ْل وَ ويٙمقن ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م إُ 

 ويٛمٌم ذم إرسمٕم٦م إؿمقاط اًم٤ٌمىمٞم٦م.  

أؿمقاط اًمٓمقاف، وسمرلم اًمٓمرقاف  اعمقآة سملم ستحبُّ تـ   

 .واًمريمٕمتلم سمٕمده، وسمٞمٜمٝما وسملم اًمًٕمل

ـّ  آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدقم٤مء واًمذيمر ذم مجٞمع اًمٓمرقاف، وم٢مار٤م  دويتل

أُم٤ميمـ ُمِمٝمقرة سم٤مؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء، وقمردم آؿمرتٖم٤مل سمٖمرػم 

وأن يٙمقن  ٝمل.ٚمْ ذًمؽ ُمـ ومْمقل اًمٜمٔمر  واًمٙمالم ويمؾ ُم٤م يُ 

ذم طمريم٤مشمف وؾمٙمٜم٤مشمف. سم٤ًم ظم٤موٕم٤ًم سم٘مٚمٌف ظم٤مؿمٕم٤ًم ذم هٞمئتف، ُمت٠مدّ 

وحيذر أؿمد احلذر ُمـ اًمٜمٔمر احلرام وُمـ اطمت٘م٤مر أطمرد ُمرـ 

 .اعمًٚمٛملم
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 مً أدعية الطواف
 افشوط إول:

سمٙمت٤مسمرؽ  سمؽ وشمّمدي٘م٤مً  سمًؿ ا  وا  أيمؼم اًمٚمٝمؿ إياٟم٤مً 

حمٛمد صغم ا  قمٚمٞمف وهًمرف  ٟمٌٞمؽًٜم٦م ًم شم٤ٌمقم٤مً اسمٕمٝمدك و وووم٤مءً 

 .وؾمٚمؿ

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمرد، اًمٚمٝمرؿ 

صؾِّ وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ُمٗمت٤مح سم٤مب رمح٦م ا  قمدد ُمر٤م 

ذم قمٚمؿ ا  صالة وؾمالُم٤ًم داشٛملم سمدوام ُمٚمرؽ ا ، اًمٚمٝمرؿ 

إٟمؽ شمٙمرُم٧َم وأٟمٕمٛم٧َم قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمقصرقل إمم سمٞمترؽ احلررام 

ـْ َوَرَد ومٞمٝم٤م أظمؼمشمرف سم٠مّٟمرف قمٜمردك  وؾم٤مطمتف اًمٕمٔمٛمك، اًمتل َُم

ُم٘مٌقل وسمرؾمقًمؽ ُمقصقل، اًمٚمٝمؿ إّٟم٤م ضمئٜم٤م نتثٚملم ُمٓمٞمٕملم 

ُمٜم٘م٤مديـ وم٠مىمٌِؾ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٛمتؽ سم٤مَلداي٦م إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

ُمررع اعمررٜمَٕمؿ قمٚمررٞمٝمؿ ُِمررـ اًمٜمٌٞمررلم واًمّمرردي٘ملم واًمِمررٝمداء 

 واًمّم٤محللم.
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اًمٚمٝمؿ إٟمؽ أوردشمٜم٤م سمٗمْمٚمؽ وأوومدشمٜم٤م سمٓمقًمؽ وأٟمر٧م 

طمٞمؿ اًمرررمحـ، اًمٙمررريؿ اعمٜمّرر٤من، أرؾمررٚم٧م إًمٞمٜمرر٤م ٟمٌٞمررؽ اًمررر

حمٛمداً ؾمٞمد وًمد قمدٟم٤من، اًمذي ومْمٚمتف قمغم مجٞمرع إيمرقان، 

وم٤مؾمرتجٌٜم٤م ًمدقمقشمررف ووردٟمر٤م إمم سمٞمتررؽ، وُمٝمرٌط وطمٞمررؽ، 

وُمٜمزل رمحتؽ، ومٜم٠ًمًمؽ اًمٚمٝمؿ إٓ ُم٤م ٟمٔمرَت إًمٞمٜم٤م، وأىمٌٚم٧َم 

سمقضمٝمؽ اًمٙمريؿ قمٚمٞمٜم٤م، وُمٜمحتٜم٤م ُمٜمقطم٤مشمؽ، وأضمزًم٧َم ًمٜمر٤م 

قمٗم٧َم قمٚمٞمٜم٤م ه٤ٌمشمرؽ، وظمٚمٕمر٧َم قمٚمٞمٜمر٤م سَمرْرَد قمٓمّٞم٤مشمؽ، وو٤م

قم٤مومٞمتؽ، وم٢مّٟم٤م ىمد وردٟم٤م ُمٕمؽموملم سمخٓم٤مي٤مٟم٤م وذٟمقسمٜم٤م وؾمٞمئ٤مشمٜم٤م، 

ٟم٤مدُملم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜم٤ّم، وأٟم٧م أُمُٚمٜم٤م ويمٞمَػ خيٞم٥ُم َُمـ أٟمر٧م 

أُمٚمف، وأٟم٧م ىمّمدٟم٤م ومٙمٞمػ ُيرد  َُمـ أٟمر٧م ىمّْمرده، إَلٜمر٤م ُمر٤م 

أهٌٓمرر٧َم ذم هررذه اعمٜمرر٤مزل قمررغم أهررؾ اًم٘مٚمررقب اًمٓمرر٤مهرة، 

ئرردة اًمًررٚمٞمٛم٦م، واًمٌررقاـمـ اًمٜم٘مّٞمرر٦م، ٟمًرر٠مًمؽ إٓ ُمرر٤م وإوم

ظمّمّمتٜم٤م سمف وو٤مقمٗمتف قمٚمٞمٜم٤م، ويمِمرٗم٧َم ًمٜمر٤م قمرـ أهاره، 

وضمدَت ًمٜم٤م سمٛمحض ومْمرٚمؽ وُمٜمّرؽ وـمقًمرؽ، ير٤م أيمررم 

إيمرُملم، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ي٤م ذا اًم٘مقة اعمترلم، ير٤م راطمرؿ 
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اعم٤ًميملم، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ير٤م أرطمرؿ 

 .اًمرامحلم

 ًمٕمَٔمَٛمتِف، واحلٛمُد  ِ اًمذي احلٛم
ٍ
ُد  ِ اًم ِذي شمقاوَع يُمؾ  َرء

 
ٍ
شمِرف، واحلٛمرُد  ِ اًمرذي ظمْمرَع يُمرؾ  َرء  ًمِٕمز 

ٍ
َذل  يُمؾ  َرء

 ًمُ٘مْدَرشمِف( )اًمٚمٝمرؿ 
ٍ
عُمْٚمٙمِف، واحلٛمُد  ِ اًمذي اؾمتًٚمَؿ يُمؾ  َرء

ٞم٧َم قمغم  َصؾِّ قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما صٚم 

َؽ محٞمٌد جمٞمٌد، اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم  إسِمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما سم٤مريم٧َم قمغم إسمرراهٞمَؿ 

َؽ محٞمٌد جمٞمٌد(  ٜم٤َم َٓ شُمِزْغ ىُمُٚمقسَمٜم٤َم سَمْٕمرَد )وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم  َرسم 

ُدٟمَؽ َرمْح٦َمً  ٜم٤َم  إِْذ َهَدْيَتٜم٤َم َوَه٥ْم ًَمٜم٤َم ُِمـ ًم  ٤مُب، َرسم  َؽ َأٟم٧َم اًْمَقه  إِٟم 

ٚمِررُػ  ٓ  َرْيرر٥َم ومِٞمررِف إِن  ا  َٓ خُيْ ررَؽ ضَمرر٤مُِمُع اًمٜم رر٤مِس ًمَِٞمررْقٍم  إِٟم 

 .(اعْمِٞمَٕم٤مدَ 

)اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ صح٦ًم ذم إيان، وإياٟم٤ًم ذم طمًـ ظُمٚمرؼ، 

وٟمج٤مطم٤ًم يتٌٕمف ومالح، ورمح٦ًم ُمٜمؽ وقم٤مومٞمر٦م وُمٖمٗمررة ُمٜمرؽ 

 وروقاٟم٤ًم(.
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  مقغ ق افؾذين يف جفة حجقر إشق ظقا ق: غ افرــغ افش

)اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنمك واًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق 

 وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜمٔمر ذم إهؾ واعم٤مل واًمقًمد(.

ر ُمّمر٥م اعمر٤مء ُمرـ ؾمرٓمح اًمٙمٕمٌر٦م ذم طمجرر  ظـد ادقزاب

إؾماقمٞمؾ ر   )اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمؽ، 

ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤ًم ُمريئ٤مً ٓ أفمٛم٠م سمٕمده  واؾم٘مٜمل سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد 

أسمدًا، اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمراطمر٦م قمٜمرد اعمرقت واًمٕمٗمرق قمٜمرد 

ور، وذْٟمٌر٤ًم َُمْٖمُٗمرقرًا،  طمر٩ماحل٤ًمب(، )اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمرف  َُمرؼْمُ

َوؾَمْٕمٞم٤ًم َُمِْمُٙمقرًا وقمٛماًل ُم٘مٌقًٓ ودمر٤مرة ًمرـ شمٌرقر ير٤مقمزيز 

ي٤مهمٗمقر(، )اًمٚمٝمؿ سمِٕمٚمِٛمرَؽ اًمَٖمٞمر٥َم وىُمردرشمَِؽ قمرغم الَٚمرِؼ 

ٜمِل إِذا قَمٚمِْٛم٧َم اًمقومر٤مَة أَ  طمٞمِٜمِل ُم٤م قَمٚمِْٛم٧َم احلٞم٤مَة ظَمػمًا زم وشَمَقوم 

ظَمػمًا زم، اًمٚمٝمؿ إيِنِّ َأؾم٠َمًُمَؽ ظَمِْمَٞمَتؽ ذم اًمَٖمٞمر٥ِم واًمِّمرَٝم٤مدةِ 

َو٤م واًمَٖمَْم٥ِم وَأؾم٠َمًُمَؽ اًمَ٘مّْمرَد  وَأؾم٠َمًُمَؽ يَمٚمَِٛم٦َم احلَؼِّ ذم اًمرِّ

َة قَملٍم ٓ ذم اًمِٖمٜمَك واًمَٗمْ٘مِر وَأؾم٠َمًُمَؽ َٟمِٕمٞمًا ٓ َيٜمٗمَ  ُد وَأؾم٠مًُمؽ ىُمر 

 وَأؾم٠مًُمؽ سَمرْرَد اًمَٕمرٞمِش 
ِ
َو٤م سمٕمَد اًمَ٘مَْم٤مء ُع وَأؾم٠مًُمؽ اًمرِّ

شَمٜمَ٘مٓمِ
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رقَق إمِم  َة اًمٜم َٔمرِر إمِم وضمِٝمرَؽ واًمِم  سمٕمَد اعمقِت وأؾم٠مًُمؽ ًَمرذ 

ٜمر ٤م سمزيٜم٦ِم  ٦ٍم،اًمٚمٝمؿ َزيِّ ةٍ وٓ ومِتٜم٦مٍ ُُمِْمٚم  اَء ُُمِي  َؽ ذم هَمػِم ََض 
ًمَِ٘م٤مشِ

(.اإلياِن وا ـَ  ُمٝمتدي
 .ضمَٕمٚمٜم٤َم ُهَداةٍ

 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم رسمٜمر٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م 

طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚمٜم٤م 

ادٜم٦م ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًمًر٤مسم٘ملم 

ٓ ومتٜمر٦م وٓ إظمٞم٤مر، ُِمـ همػم ؾم٤مسم٘م٦م قمرذاب و ٓ قمتر٤مب و

طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.

ٌّؾ ُمٜم٤ّم إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وشمر٥م قمٚمٞمٜمر٤م  رسمٜم٤م شم٘م

إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصم٤م(، وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م 

ی ی ژ  حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمرٚمؿ. ىئ  ىئ 

جئ  حب خب  ی ی  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
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ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م   ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

 افشوط افث ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمد ،  اًمٚمٝمؿ 

ًمؽ احلٛمد يما ٟم٘مقل وظمػمًا ن٤م ٟم٘مقل، ًمؽ صال يت وٟمًٙمل 

وحمٞم٤مي ون٤ميت، وإًمٞمؽ ُمًٕم٤مي وُمآيب، وهذا ـمقاذم قمغم ُم٤م 

ٞمف، وه٤م أٟم٤م ىم٤مشؿ سم٤ٌمسمؽ، داظمؾ سمٗمٜم٤مشرؽ، ُمٕمرؽمف سمٕمٔمرٞمؿ وم

ذٟمٌل ، أٟم٧م اًمذي شمٖمٗمر، وأٟم٧م اًمذي شمرومرع، وأٟمر٧م اًمرذي 

شمرطمؿ، وأٟم٧م اًمذي شم٘مٞمؾ قمثرة اًمٕم٤مصمر، ير٤م ُم٘مٞمرؾ اًمٕمثررات 

أىمٚمٜمل، واؾمٛمع صقيت، وارمحٜمل ذم ُمقىمٗمل، واضمؼم يمني 

وىمقِّ وٕمٗمل، واضمٕمٚمٜمل ٓ أقمقد ُمرـ هرذا اًمٌٞمر٧م إٓ وىمرد 

 يب وؾمؽمَت قمٞمقيب، ويمِمٗم٧َم يمرويب.همٗمرَت زم ذٟمق

اًمٚمٝمؿ إٟمؽ واؾمع اإلومْم٤مل، وإٟمؽ ضمزيؾ اًمٜمقال، وإن 

ومٞمض ضمقدك مل يزل هّٓم٤مل، اًمٚمٝمؿ ومال شمدع سم٤مسم٤ًم ُمـ أسمرقاب 

رمحتؽ، وأسمقاب ُمٜمّتؽ، وأسمقاب إطم٤ًمٟمؽ إٓ ومتحترف ًمٜمر٤م 
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وأيمرُمتٜم٤م سمح٘مر٤مشؼ اًمٗمْمرؾ، واًمٕمٓمر٤مء ادرزل، واًمقصرقل 

ًمترقب، وي٤مهمر٤مومر واًمقصؾ، وُم٤م أٟمر٧م ًمرف أهرؾ، ي٤مىم٤مسمرؾ ا

٧ٌِّم ىمٚمقسمٜمر٤م  احلقب، ي٤ميم٤مؿمٗم٤ًم ًمٚمٙمروب، ي٤م ُم٘مٚم٥م اًم٘مٚمقب صم

 ي٤م  قمغم ديٜمؽ، واضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ ظمقاص اعم٘مٌٚملم قمٚمٞمؽ واىمٌٚمٜم٤م

 .ي٤م  ي٤م 

اًمٚمٝمؿ  إن اًمٌٞمر٧م سمٞمترؽ، واحلررم طمرُمرؽ، وإُمرـ 

أُمٜمؽ، وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مشذ سمؽ ُمـ اًمٜمر٤مر( )احلٛمرُد  ِ محردًا 

٤ٌَمَريم٤ًم ومٞمف يم ٤ًٌم ُُم َٛمَد ويٜمٌِٖمل ًمف( )اًمٚمٝمرؿ ـَمٞمِّ ٜم٤َم َأْن حُيْ ا حي٥م  رسم 

ٞم٧َم قمغم  َصؾِّ قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما صٚم 

َؽ محٞمٌد جمٞمٌد، اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم  إسِمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما سم٤مريم٧َم قمغم إسمرراهٞمَؿ 

ررَؽ محٞمررٌد جمٞمررٌد( َربِّ اضْمَٕمْٚمٜمِررل وقمررغم هِل إسمررراهٞمَؿ  إِٟم 

ٜمَر٤م اهْمِٗمرْرزِم  ْؾ  ُدقَم٤مء، َرسم   ٌ ٜم٤َم َوشَمَ٘م تِل َرسم  ي   َوُِمـ ُذرِّ
اَلةِ ُُمِ٘مٞمؿَ اًمّم 

رر٤مُب )اًمٚمٝمررؿ إين  ًَ
َوًمَِقاًمِررَدي  َوًمِْٚمُٛمرر١ْمُِمٜملَِم َيررْقَم َيُ٘مررقُم  احْلِ

أؾم٠مًمؽ اًمث٤ٌمت ذم إُمر وأؾم٠مًمؽ قمزيٛم٦م اًمرؿمد وأؾمر٠مًمؽ 
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ًرـ قم٤ٌمدشمرؽ وأؾمر٠مًمؽ ًمًر٤مٟم٤ًم صر٤مدىم٤ًم ؿمٙمر ٟمٕمٛمترؽ وطم

وىمٚم٤ًٌم ؾمٚمٞمًا وأقمقذ سمؽ ُمـ ذ ُم٤م شمٕمٚمؿ وأؾم٠مًمؽ ُمـ ظمرػم 

 ُم٤م شمٕمٚمؿ وأؾمتٖمٗمرك ن٤م شمٕمٚمؿ إٟمؽ أٟم٧م قمالم اًمٖمٞمقب(.

)اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنمك واًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق  

وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜمٔمرر ذم إهرؾ واعمر٤مل واًمقًمرد( 

فمرؾ إٓ فمٚمرؽ، واؾمر٘مٜمل  )اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يرقم ٓ

سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤ًم ُمريئر٤ًم ٓ أفمٛمر٠م سمٕمرده أسمردًا، 

واًمٕمٗمق قمٜمد احل٤ًمب( اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمراطم٦م قمٜمد اعمقت 

ور طم٩م)اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف  ، وذْٟم٤ًٌم َُمْٖمُٗمقرًا، َوؾَمْٕمٞم٤ًم َُمِْمُٙمقرًا َُمؼْمُ

وقمٛماًل ُم٘مٌقًٓ ودم٤مرة ًمـ شمٌقر ي٤مقمزيز ي٤مهمٗمقر( )اًمٚمٝمؿ أٟم٧َم 

َر وأطَمؼ  َُمـ قُمٌَِد وأْٟمٍَمُ ُِمـ اسْمُتِٖمَل وأْرَأُف َُمـ  أطَمؼ  
َُمـ ُذيمِ

َُمَٚمَؽ وأضْمقُد َُمـ ؾُمئَِؾ وأْوؾَمرُع َُمرـ ْأقمٓمرك، اًمٚمٝمرؿ أْٟمر٧َم 

 ه٤مًمٌِؽ إٓ  
ٍ
اعَمٚمُِؽ ٓ َذيَؽ ًَمَؽ واًمَٗمْرُد ٓ ٟمِد  ًمَؽ، يُمؾ  رء

ِٕمْٚمِٛمَؽ، شُمٓم٤مُع ًَمـ شُمَٓم٤مَع إٓ  سم٢مْذٟمَِؽ وًَمـ شُمْٕمَم إٓ  سمِ  َوضْمَٝمَؽ،

وَمُتِْمَٙمُر وشُمْٕمََم ومَتْٖمِٗمُر أىْمَرُب ؿمٝمٞمٍد وأْدٟمرك طَمٗمرٞمٍظ طُمْٚمر٧َم 
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رْخ٧َم ُدوَن اًمٜم ُٗمقِس  ًَ ٧ٌَْم أصَم٤مَر وَٟم وأظَمْذَت سم٤مًمٜم قاِِصَ ويَمَت

أضَم٤مَل، اًمُ٘مُٚمقُب ًمَؽ ُُمٗمْمٞم٦ٌم، واًمنِّ  قِمٜمَدك قَمالٟمِٞم٦ٌم، احلاَلُل 

ُْم٧َم  قْم٧َم،َُم٤م أطْمَٚمْٚم٧َم واحلََراُم ُم٤م طَمر  ـُ ُم٤م َذَ ي وإُْمُر  ، واًمدِّ

ٌْررُدك وأْٟمرر٧َم ا  ُمرر٤م ىَمَْمررْٞم٧م ٌْررُد قَم ، والَْٚمررُؼ ظَمْٚمُ٘مررؽ واًمَٕم

ىَمر٧ْم ًَمرُف  طِمٞمُؿ، أؾم٠مًُمَؽ سمٜمُقٍر وضْمٝمَؽ اًمذي أْذَ ءوُف اًمر  اًمر 

ر٤مشٚملَم   ً ٛمقاُت وإْرُض وسمُِٙمؾِّ طَمؼٍّ ُهَق ًَمرَؽ وسمحرؼِّ اًم  ً اًم

ـَ اًمٜم ٤مِر سمُ٘مدَرشمَؽ، اًمٚمٝمرؿ إينِّ قَمٚمٞمَؽ أن شُم٘مٞمَٚمٜمل وأن دُمػميِن ُم

ـِ  ي ٌَر٦َم اًمرد  ـْ هَمَٚم ـَ اَلَؿِّ واحلََزِن، وأقُمقُذ سمرَؽ ُِمر أقُمقُذ سمَِؽ ُِم

ضم٤مِل(.  وىَمْٝمِر اًمرِّ

 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم، رسمٜم٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م 

ٜم٤م طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚم

ادٜم٦م ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًمًر٤مسم٘ملم 

إظمٞم٤مر، ُِمـ همػم ؾمر٤مسم٘م٦م قمرذاب وٓ قمتر٤مب وٓ ومتٜمر٦م وٓ 
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طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.

ظؾقـق   ج ـ  تؼّاا مـّ  إّكك أكت افسؿقع افعؾققم، وتقب

وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م  إّكك أكت افتواب افرحقم )ثالث (،

ی ی ژ حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمرٚمؿ.  ىئ  ىئ 

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م    ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

 افشوط افث فث:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم اًمٚمٝمرؿ ير٤م يمٌرػم ير٤م 

ي٤مُمتٕم٤مزم، ير٤م قمزيرز ير٤م قمٚمرٞمؿ، أٟمر٧م قمر٤ممل سمح٤مٓشمٜمر٤م قمٔمٞمؿ 

ووٕمٗمٜم٤م وقمجزٟم٤م، وأٟم٧م دقمقشمٜم٤م إمم ُم٤مشدة رمحترؽ ومجئٜمر٤م 

إًمٞمٝم٤م ُمٜمٙمنيـ، وسمذٟمقب ٓ ٟم٘مدر قمغم محٚمٝم٤م، اًمٚمٝمؿ وم٤مرومع 

قمٜم٤م صم٘مؾ ذٟمقسمٜم٤م، واهمٗمرر ًمٜمر٤م،  واومرتح ًمٜمر٤م أسمرقاب ومْمرٚمؽ 

ورمحتؽ ي٤م يمثػم الػم، ي٤م يمثػم الػم، ي٤م قمٔمٞمؿ اًمٜمقال، سمٞمدك 
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ػم وٓ سمٞمد همػمك، وسمٞمدك اًمٜمقال وٓ سمٞمد همػمك، وم٤مرمحٜمر٤م ال

واقمٓمٜم٤م وارومٕمٜم٤م ُمـ ُمقىمػ اًمرذل إمم ُمقىمرػ اًمٕمرز وم٢مّٟمرؽ 

 .ژ وهلل افعزة وفرشوفه وفؾؿممـغژىمٚم٧َم 

اًمٚمٝمؿ أّيدٟم٤م سمٕمّزشمرؽ، وقم٤مُمٚمٜمر٤م سمٛمٜمّترؽ، وٓطمٔمٜمر٤م ذم 

ـ   طمريم٤مشمٜم٤م وؾمٙمٜم٤مشمٜم٤م سمٕملم قمٜم٤ميتؽ، وارسمٓمٜمر٤م سمحٌٚمٝمر٤م، وُُمر

قمذٟم٤م سمؽ وسمٓم٤مقمتؽ وسمرذًّمتٜم٤م سمرلم يرديؽ قمٚمٞمٜم٤م سمٗمْمٚمٝم٤م، وأ

ومٞما ظمٗمل وومرٞما  أسمدًا، واضمٕمٚمٜم٤م سمٕمزشمؽ ُمـ أؾمٕمد اًمًٕمداء،

سمدا، ذم طمٞم٤مشمٜم٤م هذه وهمدا، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، اًمٚمٝمؿ 

إّٟمؽ أوومدشمٜم٤م وإمم ُمقارد ضمقدك أوردشمٜم٤م، وسمٛمِم٤مهدة سمٞمتؽ 

ىمد أؾمٕمدشمٜم٤م، اًمٚمٝمرؿ ومر٠مشمؿ قمٚمٞمٜمر٤م اًمًرٕم٤مدة سمٛمِمر٤مهدة ٟمرقر 

ـ   قمٚمٞمٜم٤م سم٢مومْم٤مًمؽ، وسمجزيرؾ ٟمقاًمرؽ، ذم مجٞمرع مج٤مًمؽ وُم

 أطمقاًمٜم٤م ي٤م أيمرم إيمرُملم.

اًمٚمٝمؿ يُمـ ًمٜم٤م وٓ شَمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م، وهصمرٟم٤م وٓ شُمر١مصمر قمٚمٞمٜمر٤م، 

وقم٤مُمٚمٜم٤م سم٤مإلطم٤ًمن، ي٤م يمريؿ  ي٤مُمٜم ٤من، ي٤مرطمٞمؿ ير٤مرمحـ، ير٤م 

 . أرطمؿ اًمرامحلم
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)اًمٚمٝمؿ إن اًمٌٞم٧م سمٞمتؽ، واحلرم طمرُمؽ، وإُمرـ أُمٜمرؽ، 

ُمـ اًمٜم٤مر(، )اًمٚمٝمؿ ًمَؽ احلٛمرُد محردًا وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مشذ سمؽ 

يمثػمًا ظم٤مًمدًا ُمع ظمٚمقدَِك، وًمَؽ احلٛمرُد محردًا ٓ ُُمٜمَْتَٝمرك ًمرف 

دوَن قِمٚمِٛمَؽ، وًمؽ احلٛمُد محدًا ٓ ُُمٜمَْتَٝمك ًمف دوَن َُمِِمٞمَئتَِؽ، 

ير٤مرب ًمرؽ وًمؽ احلٛمُد محدًا ٓ ضَمَزاَء ًم٘م٤مشِٚمِرف إٓ َرَور٤مك، 

ؾُمررٚمَٓم٤مٟمِؽ،  احلٛمررُد يمررا يٜمٌٖمررل دررالِل وضمِٝمررَؽ وًمٕمٔمِررٞمؿِ 

ؽ( ًِ ٌَْح٤مَٟمَؽ ٓ ُأطمِِص صَمٜم٤َمًء قمٚمٞمؽ أٟم٧َم يما َأصمٜمٞم٧َم قمغم ٟمٗم ، ؾُم

)اًمٚمٝمؿ َصؾِّ قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمرغم هِل ؾمرٞمِدٟم٤م حمٛمرٍد يمرا 

رَؽ محٞمرٌد جمٞمرٌد،  ٞم٧َم قمغم إسِمراهٞمَؿ وقمرغم هِل إسمرراهٞمَؿ إِٟم  صٚم 

اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمرغم هِل ؾمرٞمِدٟم٤م حمٛمرٍد يمرا 

رَؽ محٞمرٌد جمٞمرٌد(  سم٤مريم٧َم  قمغم إسمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمرراهٞمَؿ إِٟم 

تِل َأْٟمَٕمْٛمر٧َم  قَمركَم  َوقَمرغَم ) َربِّ َأْوِزقْمٜمِل َأْن َأؿْمُٙمَر ٟمِْٕمَٛمَتَؽ اًم 

تِرل إيِنِّ  ي  ْح زِم ذِم ُذرِّ
َواًمَِدي  َوَأْن َأقْمَٛمَؾ َص٤محِل٤ًم شَمْرَو٤مُه َوَأْصٚمِ

رٚمِ  ًْ ـَ اعْمُ ٌْر٧ُم إًَِمْٞمرَؽ َوإيِنِّ ُِمر ، )اًمٚمٝمرؿ إٟمر٤م ٟمًررتٕمٞمٜمؽ (ِٛملمَ شُم

وٟمًتٖمٗمرك وٓ ٟمٙمٗمرك وٟم١مُمـ سمؽ وٟمخٚمع ُمرـ يٗمجررك، 
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اًمٚمٝمؿ إي٤مك ٟمٕمٌرد وًمرؽ ٟمّمركم وٟمًرجد، وإًمٞمرؽ ٟمًرٕمك 

وَٟمْحِٗمُد، ٟمرضمق رمحتؽ وٟمخِمك قمذاسمؽ إن قمرذاسمؽ اِدرد  

سم٤مًمٙمٗم٤مر ُُمْٚمِحؼ، اًمٚمٝمؿ قمّذب اًمٙمٗمرة اًمرذيـ يّمردون قمرـ 

ٝمؿ اهمٗمرر ؾمٌٞمٚمؽ ويٙمذسمقن رؾمٚمؽ وي٘م٤مشمٚمقن أوًمٞم٤مءك، اًمٚم

ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت واعمًٚمٛملم واعمًٚمات وأصرٚمح ذات 

سمٞمررٜمٝمؿ وأًّمررػ سمررلم ىمٚمررقَبؿ واضمٕمررؾ ذم ىمٚمررقَبؿ اإليرران 

ٌّتٝمؿ قمغم ُمٚم٦م رؾمرقل ا  وأوزقمٝمرؿ أن يقومرقا  واحلٙمٛم٦م وصم

ك  سمٕمٝمرردك اًمررذي قم٤مهرردهتؿ قمٚمٞمررف واٟمٍمررهؿ قمررغم قمرردوِّ

هؿ، إًِمَف احلؼ واضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ( )اًمٚمٝمؿ إين أقمرقذ سمرؽ  وقمدوِّ

واًمِمؽ واًمٜمٗمر٤مق واًمِمر٘م٤مق وؾمرقء إظمرالق  كًمنمُمـ ا

 وؾمقء اعمٜمٔمر ذم إهؾ واعم٤مل واًمقًمد(.

)اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يرقم ٓ فمرؾ إٓ فمٚمرؽ، واؾمر٘مٜمل 

سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد  ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤ًم ُمريئ٤ًم ٓ أفمٛمر٠م سمٕمرده أسمردًا، 

اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمراطم٦م قمٜمد اعمقت واًمٕمٗمق قمٜمد احل٤ًمب( 

، وذْٟمٌر٤ًم -أو قمٛمررة ُمرؼمورة–ًا ورَُمرؼْمُ  ٤مً طمج)اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف 
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َُمْٖمُٗمقرًا، َوؾَمْٕمٞم٤ًم َُمِْمُٙمقرًا وقمٛماًل ُم٘مٌقًٓ ودمر٤مرة ًمرـ شمٌرقر 

يرر٤مقمزيز يرر٤مهمٗمقر( ) اًمٚمٝمررؿ إين أؾمرر٠مًمؽ اَلرردى واًمت٘مررك 

، واٟمٍمين وٓ واًمٕمٗم٤مف واًمٖمٜمك(  )ربِّ أقمٜمل وٓ شمٕمـ قمكم 

، واهدين ويّن اَلدى زم ، واُمٙمر زم وٓ متٙمر قمكم  ، شمٜمٍم قمكم 

. ربِّ اضمٕمٚمٜمل ًمؽ ؿمّٙم٤مرًا ًمرؽ وا ٟمٍمين قمغم ُمـ سمٖمك قمكم 

ذيّم٤مرًا ًمؽ رّه٤مسم٤ًم ًمؽ ُمٓمٞمٕم٤ًم إًمٞمؽ خمٌت٤ًم إًمٞمؽ أواهر٤ًم ُمٜمٞمٌر٤ًم. 

ربِّ شم٘مٌؾ شمقسمتل واهمًؾ طمقسمتل وأضم٥م دقمقيت وأهد ىمٚمٌل 

٧ٌّم طمجتل واؾمٚمؾ ؾمخٞمٛم٦م ىمٚمٌل(.  وؾمدد ًم٤ًمين وصم

 وظـد افرـن افق ين:

يمؼم، رسمٜم٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أ

طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚمٜم٤م 

ضمٜمتؽ ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًم٤ًمسم٘ملم 

إظمٞم٤مر، ُِمـ همػم ؾم٤مسم٘م٦م قمرذاب و ٓ قمتر٤مب وٓ ومتٜمر٦م وٓ 

طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 ذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م و
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ٌّؾ ُمٜم٤ّم إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، وشُمر٥ْم قمٚمٞمٜمر٤م  رسمٜم٤م شم٘م

إّٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصمر٤م( وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م 

ی ی ژ حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمرٚمؿ.  ىئ  ىئ 

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م  ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

 شوط افرا ع:اف

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم يمٌرػما، واحلٛمرد   

يمثػما، وؾمٌح٤من ا  سمٙمرة وأصٞمال، اًمٚمٝمؿ إّٟمؽ ـمٚمٌر٧َم ُِمرـ 

ظمٚم٘مؽ أْن حيٛمدوك ويِمٙمروك قمغم ٟمٕمٛمؽ وروٞم٧َم سم٤محلٛمد 

صمٛمٜمرر٤ًم ٔٓشررؽ وًمٜمٕمٛمررؽ، اًمٚمٝمررؿ إّٟمرر٤م ٟمحٛمرردك وٟمِمررٙمرك 

ذٟمقب، وٟمذيمرك، وإّن اًم٘مٚم٥م هم٤مومرٌؾ، واًمٚمًر٤من ُمرمن سم٤مًمر

اًمٚمٝمؿ أٟم٧َم اعمتٗمّْمؾ، وأٟم٧م اعمٕمٓمل، وأٟم٧م اًمٙمريؿ اًمذي ٓ 

يٌخؾ، واًمذي يٕمٗمق وجقد، ضُمد قمٚمٞمٜم٤م سما ضُمدَت سمف قمغم َُمـ 

اظمؽمشمف عم٤ًمُمرة ىمدؾمؽ ذم هذا اعمٓم٤مف، وذم هرذه اًمًر٤مقم٦م 
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وذم هذا اعمقىمػ، وارومٕمٜم٤م إمم ذيػ اًمرشم٦ٌم، ويمرـ ًمٜمر٤م سمرا 

ذسمرف،  يمٜم٧َم سمف ًمألطمٌر٦م، نرـ أصرٚمح٧َم ىمٚمٌرف، وـمٞمٌر٧َم 

ه، وٟمّقرَت سمّمػمشمف، وأووح٧م  وشمقًمٞم٧َم أُمره، ويمِمٗم٧َم َُضّ

حمّجَتف، وىمّقُم٧َم سُمٜمٞم٤مٟمف، وؿمّٞمدَت أريم٤مٟمف، وم٢مّٟم٤م ـم٤مُمٕمقن وإّٟم٤م 

 راضمقن، وأٟم٧م ٓ ختّٞم٥م اًمراضملم وٓ ختّٞم٥م اًمٓم٤مُمٕملم.

اًمٚمٝمررؿ إارر٤م ؾمرر٤مطم٤مت يمرُمررؽ، وُمٜمرر٤مزل إومْمرر٤مًمؽ، 

ٖمٜم٤م وُمٝم٤مسمط ضمقدك، اًمٚمٝمؿ ووّمر طمٔمٜم٤م، وأضمزل أىم٤ًمُمٜم٤م، وسمٚمّ 

ُمراُمٜم٤م، وومرقق ُمر٤م ُرُمٜمر٤م سمٛمحرض ومْمرٚمؽ ير٤م ذا اًمٗمْمرؾ 

اًمٕمٔمٞمؿ، وم٢مّٟمؽ اعمٜم ٤من، اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ، أٟم٧م اًمذي قمٔمٛمر٧َم 

هذا اًمٌٞم٧م وقمٔمٛم٧َم َُمـ أرؾمٚمتف إًمٞمٜم٤م سمتٕمٔمٞمٛمف سمرمحترؽ ير٤م 

 أرطمؿ اًمرامحلم.

اًمٚمٝمؿ إن اًمٌٞم٧م سمٞمتؽ، واحلرم طمرُمرؽ، وإُمرـ أُمٜمرؽ، 

ُؿ  وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مشذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر( )اًمٚمٝمؿ ًَمؽ احلَْٛمد أٟم٧َم ىمٞمِّ

ـ  وًَمَؽ احلٛمرُد، أٟمر٧َم َُمٚمِرُؽ  ٛمقات وإْرِض وَُمـ ومٞمٝم  ً اًم

ـ  وًمرؽ احلَْٛمرُد، أٟمر٧َم ٟمرقُر  ٛمقاِت وإرِض وَُمـ ومٞمٝم  ً اًم



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

ـّ وًَمَؽ احلَْٛمرُد، أٟمر٧م احلَرؼ   ٛمقاِت وإْرِض وَُمـ ومٞمٝم  ً اًم

ًمٜم ر٤مُر وَوقْمُدَك طَمٌؼ وًمِ٘م٤مؤَك طَمؼٌّ وىَمْقًُمَؽ طَمؼٌّ وادٜم ٦ُم طَمؼٌّ وا

 ، ر٤مقَم٦ُم طَمرؼٌّ  ً ٌد َرؾُمقُل ا  طَمٌؼ واًم طَمؼٌّ و اًمٜم ٌٞم قَن طَمؼٌّ وحُمَٛم 

ٚمر٧ُم وإًمٞمرَؽ  اًمٚمٝمؿ ًَمَؽ أؾْمَٚمْٛم٧ُم وسمَِؽ هَُمٜم٧ُم وقَمَٚمْٞمرَؽ شمقيم 

ُْم٧ُم  رد  ٧ٌُْم وسمَؽ ظم٤مَصْٛم٧ُم وإًمْٞمَؽ طَم٤ميَمْٛم٧ُم وم٤مهْمِٗمْر زم ُم٤م ىم  أَٟم

ْرُت وُم٤م أقْمَٚمٜم٧ُم وَُم٤م أْهَ  وْم٧ُم، وُم٤م أٟم٧َم وُم٤م أظّمْرُت وَُم٤م أْهَ

ُر ٓ إًمَف إٓ  أٟمر٧َم وٓ  ُم وأٟم٧َم اعُم١مظمِّ أقْمَٚمُؿ سمف ُِمٜمِّل، أٟم٧َم اعُم٘مدِّ

َة إٓ سم٤م (، )اًمٚمٝمرؿ َصرؾِّ قمرغم ؾمرٞمِدٟم٤م حمٛمرٍد  طَمْقَل وٓ ىُمق 

ٞم٧َم قمرغم إسِمرراهٞمَؿ وقمرغم هِل  وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما صرٚم 

َؽ محٞمٌد جمٞمٌد، اًمٚمٝمؿ وسَمر٤مِرْك  قمرغم ؾمرٞمِدٟم٤م حمٛمرٍد إسمراهٞمَؿ إِٟم 

وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما سم٤مريمر٧َم قمرغم إسمرراهٞمَؿ وقمرغم هِل 

ـَ  رِذي ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم  َوإِلظْمَقاٟمِٜمَر٤م اًم  َؽ محٞمٌد جمٞمٌد(، َرسم  إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ٜمَر٤م  ـَ هَُمٜمُقا َرسم  ِذي ٚم  َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم  هِمالًّ ًمِّ ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإِليَاِن َوٓ دَمْ ؾَم

َؽ َرُؤو طِمرٞمٌؿ، )اًمٚمٝمرؿ اهْمِٗمرْر زم واْرمَحْٜمِرل وقَمر٤مومِٜمل إِٟم  ٌف ر 

ـْ  ٤َم أٟمَزًْمر٧َم إزم  ُِمر
يِن واروَمْٕمٜمل إينِّ عمِ واْهِدين واْرُزىْمٜمِل وأضْمؼُمْ
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اومٞمَؾ، ومر٤مـمَِر   وم٘مػٌم، اًمٚمٝمؿ َرب  ضِمؼميَؾ وُمٞمٙم٤مشٞمَؾ وإْهَ
ظَمػْمٍ

ُٙمُؿ  ٝم٤مَدةِ، أٟم٧َم حَتْ ٛمقاِت وإْرِض قَم٤ممِلَ اًمَٖمْٞم٥ِم واًمِم   ً سَملْمَ اًم

تِٚمُِٗمقَن اْهِدين عم٤َِم اظْمُتٚمَِػ ومٞمف ُمـ احلَّؼ  ٤ٌَمدَِك ومٞما يَم٤مُٟمقا ومٞمف خَيْ قِم

رت٘مٞمؿ، اًمٚمٝمرؿ  ًْ ِدي َُمرـ شمِمر٤مُء إمم ِساٍط ُُم َؽ هَتْ سم٢مْذٟمَِؽ إٟم 

ٜمل ومرٞمَٛمـ  اْهِدين ومٞمَٛمـ َهَدْي٧َم، وقَم٤مومِٜمل ومٞمَٛمـ قَم٤موَمْٞم٧َم، وشَمَقًم 

ْٞم٧َم، وسَم٤مِرْك زم ومٞمَا أقْمَٓمْٞم٧َم، و ٜمل َذ  ُم٤م ىَمَْمرْٞم٧َم إٟم رؽ شَمقًم 
ىمِ

ُف ٓ َيِذل  َُمـ واًمْٞم٧َم وٓ َيِٕمز  َُمـ  شَمْ٘ميض وٓ ُيْ٘م٣َم قمٚمٞمَؽ، إٟم 

ٜمر٤م وشَمَٕم٤مًمْٞمر٧َم، ومَٚمرَؽ احلَْٛمرُد قمرغم ُمرر٤م  ٤ٌَمَريْمر٧َم َرسم  قَم٤مَدْير٧َم شم

َتْٖمِٗمُرَك وَٟمُتقُب إًمٞمَؽ(. ًْ  ىَمَْمْٞم٧َم، َٟم

 )اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنمك واًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق

وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜمٔمر ذم إهرؾ واعمر٤مل واًمقًمرد(، 

)اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يرقم ٓ فمرؾ إٓ فمٚمرؽ، واؾمر٘مٜمل 

سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤ًم ُمريئر٤ًم ٓ أفمٛمر٠م سمٕمرده أسمردًا، 

اًمٚمٝمررؿ إين أؾمرر٠مًمؽ اًمراطمرر٦م قمٜمررد اعمررقت واًمٕمٗمررق قمٜمررد 

رَؽ احل٤ًمب(، )اًمٚمٝمؿ اهْمِٗمر َواْرطَمْؿ َواقْمرُػ قَمرا  شَمْٕمَٚمرْؿ، إ ٟم 
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ٜم٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م طمًرٜم٦م، وذم  أْٟم٧َم إقَمز  إيْمَرم، اًمٚمٝمؿ َرسم 

أظمرة طمًٜم٦م، وىمٜم٤م قَمَذاَب اًمٜم ٤مِر(، )اًمٚمٝمؿ اضْمَٕمْؾ ذم ىَمْٚمٌرل 

ـْ َيٛمٞمٜمرل  ُٟمقرًا، وذم سَمٍَمي ُٟمرقرًا، وذِم ؾَمرْٛمٕمل ُٟمرقرًا، وقِمر

ـْ ؿِمازِم ُٟمقرًا، وُِمرـ ظَمْٚمِٗمرل ُٟمرقرًا، وُِمرـ أُِمر٤مُِمل  ُٟمقرًا، وقَم

ُٟمقرًا، اًمٚمٝمؿ اقْمٓمِٜمل ُٟمقرًا واضْمِٕمْؾ زم ُٟمقرًا، اًمٚمٝمؿ واضمٕمؾ ذم 

قَمَّمٌل ُٟمقرًا، وذم حَلِْٛمل ُٟمقرًا، وذم َدُِمل ُٟمقرًا، وذِم ؿَمرْٕمري 

ُٟمقرًا، وذِم َٟمْٗمز ُٟمقرًا، وأقْمٔمِرْؿ زِم ُٟمرقرًا، واضْمَٕمْٚمٜمرل ُٟمرقرًا، 

ْؾ زِم أسْمرقاَب رِ  تِرَؽ وؾَمرٝمِّ ْزىمِرَؽ، اًمٚمٝمؿ اوْمَتْح زَم أسْمقاَب َرمْحَ

ضمٞمِؿ، اًمٚمٝمررؿ اْهررِدين  ررٞمَٓم٤مِن اًمررر  ـَ اًمِم  اًمٚمٝمررؿ اقْمِّمررْٛمٜمل ُِمرر

ْف  رٜمَِٝم٤م إٓ  أٟمر٧َم واْسِ ًَ  إظْمرالِق ِ ِ ِ ِ ٓ هَيْرِدي ٕطْم
ـِ ًَ ٕطْم

َئٝم٤م إٓ  أٟمر٧َم، اًمٚمٝمرؿ سَم٤مقِمرْد  ُف قمٜمِّل ؾَمرٞمِّ َئٝم٤م ٓ َيٍْمِ قَمٜمِّل ؾَمٞمِّ

ِق واعَمْٖمِرِب، اًمٚمٝمؿ سَمْٞمٜمل وسَملْمَ ظَمَٓم٤مي٤مَي يَمَا سَم٤مقَمْدَت سَملْمَ اعمَ  نْمِ

ـَ الََٓم٤مي٤م يَما  ٜمِل ُِم دِ، وَٟم٘مِّ ْٚم٩ِم واًمؼَمَ  واًمث 
ِ
ْؾ ظَمَٓم٤مي٤مَي سم٤معَم٤مء ًِ اهْم

َٟمِس(. ـَ اًمد  ك اًمث ْقُب إسْمٞمُض ُِم  ُيٜم٘م 
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 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا ، وا  أيمؼم، اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمرؽ ُمرـ اًمٙمٗمرر 

أظمررة، اًمٚمٝمرؿ واًمٗم٘مر واًمذل وُمقاىمػ الزي ذم اًمدٟمٞم٤م و

ٜمَر٤م  إين أؾم٠مًمؽ اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، اًمٚمٝمرؿ َرسم 

ٜم٦ًَم َوىمِٜم٤َم قَمَذاَب اًمٜم ر٤مِر(  ًَ  طَم
ٜم٦ًَم َوذِم أظِمَرةِ ًَ ْٟمَٞم٤م  طَم هشمِٜم٤َم ذِم اًمد 

)اًمٚمٝمؿ ىمٜمٕمٜمل سما رزىمتٜمل وسم٤مرك زم ومٞمف وأظمٚمرػ قمركم يمرؾ 

 (.هم٤مش٦ٌم زم سمخػم

ٌّؾ ُمٜم٤ّم إّٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًم ٕمٚمٞمؿ، وشُمر٥ْم قمٚمٞمٜمر٤م رسمٜم٤م شم٘م

إّٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصم٤م(، وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م 

ىئ ىئ ی ی ی ژ  حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م  ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.
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 افشوط اخل مس:

اًمٚمٝمرؿ سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمرد، 

أٟم٧م اًمذي شمٕمٓمل، وأٟم٧م اًمذي شمٖمٗمر، وأٟمر٧م اًمرذي دُمرؼم، 

٤م ُمقصُمقىمقن سمٛمٕم٤مٍص صم٘مٞمٚمر٦م سَمُٕمرْدٟم٤م  وم٤مضمؼم يمن أوالقمٜم٤م، وم٢مٟم 

َب٤م قمـ ؾُمٜم٦ِّم ٟمٌٞمؽ، اًمٚمٝمؿ وم٘مّرسمٜم٤م ُمـ ٟمٌٞمؽ وىمّرسمٜم٤م ُمٜمؽ ىُمرسم٤ًم 

ٟمِمٕمر سمؼميمتف وظمػمه وسمّره ورو٤مك قمٜمّر٤م، اًمٚمٝمرؿ ارض قمٜم ر٤م 

٤م، رو٤ًم حُتؾ سمرف قمٚمرٞمٝمؿ )صمالصم٤ًم( وارض قمـ واًمديٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم

ضمقاُمع ومْمٚمؽ وإطم٤ًمٟمؽ ويمرُمؽ ي٤موه٤مب، ي٤مذا اًمٕمٓمر٤م، 

ي٤م ذا اًمٜمقال، ي٤م ذالػم، ي٤م ذا اًمؼم، اًمٚمٝمؿ قم٤مُمٚمٜم٤م سما أٟم٧م أهٚمف 

واقمٓمٜم٤م ومقق هُم٤مًمٜم٤م اًمتل ٟمٓمٚمٌٝمر٤م، واضمٕمرؾ اعمٓم٤مًمر٥م قم٤مًمٞمر٦م 

 واضمٕمٚمٜم٤م ذم اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م.

د َُمـ ي٤مهمقصم٤مه ي٤مرسم٤مه، ي٤م ُمـ ٓ خيّٞم٥م َُمـ رضم٤مه، وٓ ير

٤مل، وأٟم٧م  دقم٤مه، يمرُمؽ واؾمع، وهمٞمثؽ ه٤مُمع، وضمقدك هٓم 

ضمزيؾ اإلومْم٤مل، وىم٤مسمؾ اًم١ًمال، وُمٌٚمرغ أُمر٤مل، ير٤م ُمرـ 

ىمٍمت أُم٤مل دون ذرة ُمـ إومْم٤مًمف، وؾمر٤مقم٦م ُِمرـ ٟمقاًمرف، 
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اًمٚمٝمؿ إا٤م ؾم٤مقم٤مت ادقد، وُمقاـمـ اًمؼم اعمٕمٝمقد، أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م 

طمٌٞمٌؽ ص٤مطم٥م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد، اًمٚمٝمؿ ومّمؾِّ قمٚمٞمرف صرالة 

قاصٚمٜم٤م َب٤م ُمـ قملم صالشمؽ اًمتل صٚمٞم٧َم َب٤م قمٚمٞمرف وقمرغم شم

هًمف وأصح٤مسمف، اًمٚمٝمؿ وادومع اًمٌالء قمرـ أُمر٦م ٟمٌٞمرؽ حمٛمرد، 

وامجع ؿمٛمؾ أُم٦م طمٌٞمٌؽ حمٛمد، واؿمػ ُمرور٤مهؿ وقمر٤مف 

ؿ ضم٤مهٚمٝمؿ، واٟمٗمع سم٤مًمٕمٚمؿ قم٤معمٝمؿ، واطمٗمٔمٝمؿ  ُمٌتالهؿ، وقمٚم 

 ذم مجٞمع ؿم١مواؿ سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

واحلرررم طمرُمرؽ، وإُمررـ اًمٚمٝمرؿ إن اًمٌٞمرر٧م سمٞمترؽ، 

أُمٜمؽ، وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مشذ سمؽ ُمـ اًمٜم٤مر()اًمٚمٝمؿ ًَمَؽ احلَْٛمرُد 

ٛمقاِت وُِمْؾَء إْرِض وُِمْؾَء ُم٤م سَمٞمرٜمَُٝما وُِمرْؾَء َُمر٤م   ً ُِمْؾَء اًم

 واعَمْجرِد 
ِ
 واًمٙمِؼْمير٤مء

ِ
 سَمْٕمُد، أٟم٧َم أْهرُؾ اًمثٜم ر٤مء

ٍ
ؿِمْئ٧َم ُِمـ رء

ٌٌْد، ٜم٤َم ًَمَؽ قَم ٌُْد ويُمٚم  ٓ ُم٤مٟمَِع عَم٤م أقْمَٓمْٞمر٧َم وٓ  أطمؼ  ُم٤م ىم٤مَل اًمَٕم

٤َم ىَمَْمْٞم٧َم وٓ يٜمََٗمُع َذا ادَدِّ ُِمٜمَْؽ 
٤َم َُمٜمَْٕم٧َم، وٓ راد  عمِ

ُُمْٕمٓمَل عمِ

ًَمرُف وهظِمرَرُه  رُف وأو  رُف وضُمٚم  ُف دىِم  ، اًمٚمٝمؿ اهْمِٗمْر زِم َذْٟمٌل يُمٚم  ادَد 

ٝم٤م أٟمر٧َم ظَمرػْمُ  ُه، َربِّ أقْمِط َٟمْٗمز شَمْ٘مقاه٤م وزيمِّ  وقَمالٟمَِٞمَتُف وِه 
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٤مه٤م أٟم٧َم وًمٞم َٝم٤م وَُمْقٓه٤م، اًمٚمٝمرؿ إينِّ فَمَٚمْٛمر٧ُم َٟمْٗمزر  َُمـ َزيم 

ـْ  ُٟمقَب إٓ أْٟم٧َم وم٤مهْمِٗمرْ زم َُمْٖمِٗمرًة ُِمر فْمْٚمًا يمثػمًا وٓ َيْٖمِٗمر اًمذ 

ٜمٍل  ٌْ طمٞمُؿ، اًمٚمٝمؿ طم٤مؾِمر قِمٜمِدَك واْرمَحْٜمل إٟم ؽ أْٟم٧َم اًمَٖمُٗمقُر اًمر 

٤مسم٤ًم َيًػمًا(، )اًمٚمٝمؿ َصرؾِّ قمرغم ؾمرٞمِدٟم٤م حم ًً ٛمرٍد وقمرغم هِل طم

َؽ  ٞم٧َم قمغم إسِمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم  ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما صٚم 

محٞمٌد جمٞمٌد، اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمرغم هِل ؾمرٞمِدٟم٤م 

َؽ محٞمرٌد  حمٛمٍد يما سم٤مريم٧َم قمغم إسمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلظْمَقاٟمِٜم٤َم اًم ذِ جمٞمٌد(،  ٌَُ٘مقَٟم٤م سمِر٤مإِليَاِن َوٓ َرسم  ـَ ؾَم ي

طِمٞمٌؿ. َؽ َرُؤوٌف ر  ٜم٤َم إِٟم  ـَ هَُمٜمُقا َرسم  ِذي ٚم  َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِّ  دَمْ

ِف َُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم ُِمٜمْرُف وَُمر٤م مَل  ـَ الَػْمِ يُمٚمِّ اًمٚمٝمؿ إينِّ أؾْم٠مًمَؽ ُِم

ِف ُم٤م قَمٚمِْٛم٧ُم ُِمٜمُْف وُمِ  ِّ يُمٚمِّ ـَ اًمنم  ٤م ملْ أقْمَٚمْؿ، أقْمَٚمُؿ، وأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

ـْ ظَمررػْمِ ُمرر٤م ؾَمرر٠َمًَمَؽ َُمٜمْررُف قِمٌرر٤مُدَك  اًمٚمٝمررؿ  إينِّ أؾْمرر٠مًُمَؽ ُِمرر

ٌَر٤مَدَك  ـْ َذِّ ُمر٤م اؾْمرَتَٕم٤مَذَك ُِمٜمْرُف قِم ٤محِلقَن، وأقُمقُذ سمَؽ ُِم اًمّم 

ٜم٦ًَم وىمِٜم٤َم  ًَ  طَم
ٜم٦ًَم وذم أظِمَرةِ ًَ ْٟمٞم٤م طَم ٜم٤م هشمِٜم٤َم ذم اًمد  ٤محِلقَن، رسم  اًمّم 

ٜم٤م إٟم   ٜم٤َم هَُمٜم ٤م وم٤مهْمِٗمْر ًمٜمر٤م ُذُٟمقسَمٜمَر٤م وىمِٜمَر٤م قمرَذاَب قَمَذاَب اًمٜم ٤مِر، رسم 
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ِزَٟمر٤م َيرْقَم  ٜم٤َم وهشمِٜم٤َم ُمر٤م وقَمرْدشَمٜم٤م قمرغَم ُرؾُمرٚمَِؽ وٓ خُتْ اًمٜم ٤مِر، َرسم 

ـْ قَمَذِب  ٚمُِػ اعمِٞمَٕم٤مَد، اًمٚمٝمؿ إينِّ أقُمقُذ سمَِؽ ُِم َؽ ٓ خُتْ اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إٟم 

، وأقُمقذُ  ـْ قَمَذاِب اًمَ٘مؼْمِ سمَِؽ َُمرـ ومْتٜمر٦ِم  ضَمَٝمٜم َؿ، وأقمقُذ سمَؽ ُِم

ـَ اعَم٠ْمصَمِؿ واعَمْٖمَرِم(. ضم٤مل، وأقُمقُذ سمَِؽ ُِم  اعَمًٞمِح اًمد 

  )اًمٚمٝمرؿ إين أقمرقذ سمرؽ ُمرـ  غ افقرــغ افشق مقغ

اًمنمك واًمِمؽ واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق وؾمقء إظمالق وؾمرقء 

 اعمٜمٔمر ذم إهؾ واعم٤مل واًمقًمد( .

  )اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يرقم ٓ فمرؾ إٓ ظـد ادقزاب

ذاسم٤ًم هٜمٞمئر٤ًم ُمريئر٤ًم ٓ  ؾم٘مٜمل سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد فمٚمؽ، وا

أفمٛم٠م سمٕمده أسمردًا، اًمٚمٝمرؿ إين أؾمر٠مًمؽ اًمراطمر٦م قمٜمرد اعمرقت 

واًمٕمٗمق قمٜمد احل٤ًمب(، )اًمٚمٝمؿ أقِمٜمِّل قمغم ذيِْمِرَك وؿُمرْٙمِرَك 

َؽ   أٟم٤م ؿَمٝمٞمٌد أٟم 
ٍ
ٜم٤َم وَرب  يُمؾِّ َرء ـِ قِم٤ٌمَدشمَؽ، اًمٚمٝمؿ َرسم  ًْ وطُم

ب  وطْمَدَك ٓ َذيَؽ  ٜمَر٤م وَرب  يُمرؾِّ  أٟم٧َم اًمر  ًَمَؽ، اًمٚمٝمرؿ َرسم 

ٜم٤م وَرب   ٌُْدَك وَرؾُمقًُمَؽ، اًمٚمٝمؿ َرسم  دًا قَم  أَٟم٤م ؿَمٝمٞمٌد أن  حُمٛم 
ٍ
َرء

ْٟمٞم٤م   اضْمَٕمْٚمٜمِل خُمْٚمِّم٤ًم ًمَؽ وأْهكم ذم يُمؾِّ ؾم٤مقَم٦ٍم ذم اًمرد 
ٍ
يُمؾِّ رء
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 ي٤مذا اداَلِل واإليْمراِم، اؾمَٛمْع واؾْمَتِج٥ْم ا  أيْمرؼَمُ 
وأظِمَرةٍ

، اًمٚمٝمرؿ إيْمؼَمُ  ، طَمًٌَل ا  وٟمِْٕمَؿ اًمقيمٞمُؾ، ا  أيْمؼَمُ إيْمرؼَمُ

أْصٚمِْح زم دِيٜمل اًمِذي ُهَق قِمّْمَٛم٦ُم أُْمِري، وأْصٚمِْح زم ُدْٟمٞمر٤مَي 

اًمتل ومٞمَٝم٤م َُمٕم٤مِر، وأْصٚمِْح زم هظِمرَريت اًمترل ومِٞمٝمر٤م َُمَٕمر٤مدِي، 

ٜمِل إَذا يَم٤مَٟم٧ِم  اًمَقوَمر٤مُة واطْمٞمِٜمل ُم٤م يَم٤مَٟم٧م احلَٞم٤مُة ظَمػْمًا زم، وشَمَقوم 

، واضْمَٕمِؾ اعَمْقَت  ظَمػمًا زم، واضْمَٕمِؾ احلََٞم٤مَة ِزَي٤مَدةً زِم ذم يُمؾِّ ظَمػْمٍ

.)  َراطَم٦ًم زم ُِمـ يُمؾِّ َذِّ

 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم رسمٜمر٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م 

طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚمٜم٤م 

ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًمًر٤مسم٘ملم ادٜم٦م 

إظمٞم٤مر، ُمـ همػم ؾمر٤مسم٘م٦م قمرذاب وٓ قمتر٤مب وٓ ومتٜمر٦م وٓ 

طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.
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ٌّؾ ُمٜم٤ّم إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمرٞمؿ وشُمر٥م قمٚمٞمٜمر٤م  رسمٜم٤م شم٘م

أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصمر٤م( وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م  إّٟمؽ

ی ژ حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ىئ ىئ ی ی 

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م  ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

 افشوط افس  س:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمرد، اًمٚمٝمرؿ 

اًمٕمٔمٞمؿ ويمرُمؽ اًمٕمٛمٞمؿ، أْن شمًؽمٟم٤م،  إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ

ح صرردروٟم٤م، وأْن شمٖمٗمررر ًمٜمرر٤م، وأن شمرومررع أىمرردراٟم٤م، وشمنمرر

اًمٚمٝمؿ ارومرع ذيمرٟمر٤م ومرٞمَٛمـ رومٕمر٧َم  وشمرمحٜم٤م ذم ُمقىمٗمٜم٤م هذا.

ىمدرٟم٤م ومٞمَٛمـ رومٕم٧َم ىمردره، واذح صردروٟم٤م ارومع ذيمره، و

سما ذطم٧َم سمف صدر ٟمٌٞمؽ حمٛمد صغم ا  قمٚمٞمف هًمف وصحٌف 

قم٤ٌمدشمؽ، وٟمتذّوىمٝم٤م وٟمًتٚمّذ َب٤م  وؾمٚمؿ ذطم٤ًم ٟمٓمٛمئـ سمف إمم

وئمٝمر قمٚمٞمٜم٤م ّهه٤م وسمريمتٝم٤م وُٟمدرك َب٤م طم٘م٤مش٘مٝم٤م ورىم٤مش٘مٝمر٤م 
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وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وٟمرشم٘مل َب٤م إمم اًمدرضم٤مت اًمٕمغم، واعمراشمر٥م اًمترل 

وصٚمٝم٤م أطم٤ٌمب ٟمٌٞمؽ اًمذيـ اظمتّّمٝمؿ واظمتّمّمتٝمؿ أٟمر٧م 

سمٛم٤ًمُمرة ىمدؾمؽ، ي٤مرطمٞمؿ ، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، ي٤م ذا ادالل 

 ٕمٓم٤مء اًمٕمٔمٞمؿ، واحلٛمد   رب اًمٕم٤معملم.واإليمرام، ي٤م ذا اًم

ٓ إًمررف إٓ أٟمرر٧م ي٤مطمٜمرر٤من ي٤مُمٜمرر٤من  ي٤مسمررديع اًمًرراوات 

 وإرض، ي٤م ذا ادالل واإليمرام.

 اؽػر فـ  ي ش مع ً فدظ ك . ي هلل )ثالث (. *ي جب مؽة واففػ   ؿحؿٍد  

)اًمٚمٝمؿ إّن اًمٌٞم٧م سمٞمتؽ، واحلرم طمرُمؽ، وإُمرـ أُمٜمرؽ، 

ُف، ٓ وهذا ُم٘م٤مم اًمٕم٤مشذ سمؽ ُمـ اًمٜم ٤مر(، )اًمٚمٝمؿ ًَمَؽ احلَْٛمُد يُمٚم 

ٌَْْمر٧َم، وٓ َهر٤مدَي عمَِرـ  ْٓم٧َم وٓ سم٤مؾِمرَط عَمر٤م ىَم ًَ ٤َم سَم
ىَم٤مسمَِض عمِ

َأْوَٚمْٚم٧َم، وٓ ُُمِْمؾ  عمَِـ َهَدْي٧َم، وٓ ُُمْٕمٓمِل عم٤َِم َُمٜمَْٕم٧َم، وٓ 

٤ٌَمقِمرَد عَمر٤م  َب عمر٤م سم٤مقَمرْدَت، وٓ ُُم َُم٤مٟمَِع عم٤ِم أقْمَٓمْٞم٧َم، وٓ ُُمَ٘مررِّ

سْم٧َم  (، )اًمٚمٝمؿ َصؾِّ قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد ىَمر 

َؽ محٞمٌد جمٞمرٌد،  ٞم٧َم قمغم إسِمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم  يما صٚم 

اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمرغم هِل ؾمرٞمِدٟم٤م حمٛمرٍد يمرا 
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رَؽ محٞمرٌد جمٞمرٌد(،  سم٤مريم٧َم قمغم إسمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ٜم٤َم اهْمِٗمر ْ ) َٕمرْؾ َرسم  ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإِليَاِن َوٓ دَمْ ـَ ؾَم ِذي ًَمٜم٤َم  َوإِلظْمَقاٟمِٜم٤َم اًم 

طِمٞمؿٌ  َؽ َرُؤوٌف ر  ٜم٤َم إِٟم  ـَ هَُمٜمُقا َرسم  ِذي ٚم  ، )اًمٚمٝمؿ )ذِم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِّ

تَِؽ ووَمْْمٚمَِؽ وِرْزىمَِؽ، اًمٚمٝمؿ  ْط قَمَٚمْٞمٜم٤م ُِمـ سَمَريم٤مشمَِؽ وَرمْحَ ًُ اسْم

٘مٞمَؿ اًمذي ٓ حَيُقُل وٓ َيرُزوُل، اًمٚمٝمرؿ إينِّ أؾْم٠َمًُمَؽ اًمٜم ٕمٞمَؿ اعمُ 

ـَ َيْقَم الَْقِف، اًمٚمٝمؿ إينِّ قَم٤مشٌِذ سمَِؽ ُِمـ َذِّ  إينِّ أؾْم٠مًُمَؽ إُْم

٥ٌِّْم إًمْٞمٜم٤َم اإليراَن  ُم٤م أقْمَٓمْٞمَتٜمَل وُِمـ َذِّ ُم٤م َُمٜمَْٕمَتٜمَل، اًمٚمٝمؿ طَم

رقَق واًمٕمِ  ًُ ْه إًمْٞمٜمَر٤م اًمُٙمْٗمرَر واًمُٗم ٜمُْف ذم ىُمُٚمقسمِٜم٤َم ويَمررِّ ّمرَٞم٤مَن وَزيِّ

سمقَن  ـَ ُيٙمذ  ، اًمٚمٝمؿ ىَم٤مشمِِؾ اًمَٙمَٗمَرة اًمذي ـَ اؿِمدي ـَ اًمر  واضْمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم

وَن قَمـ ؾَمرٌٞمٚمَؽ،  واضْمَٕمرْؾ قَمَٚمرْٞمِٝمْؿ ِرضْمرَزَك ُرؾُمَٚمَؽ وَيُّمد 

وقَمَذاسَمؽ إًمَف احلَؼِّ هُِمرلَم، اًمٚمٝمرؿ ُُمٜمِرزَل اًمٙمَِتر٤مِب، وجُمْررَي 

َح٤مِب، وَه٤مِزَم إطْمَزاِب اْهِزُْمُٝمْؿ واٟم  ً َٟم٤م قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، اًمٚمٝمؿ اًم ٍُمْ

وِرِهْؿ، اًمٚمٝمرؿ  ٤م َٟمْجَٕمُٚمَؽ ذم ُٟمُحقِرِهْؿ، وَٟمُٕمقُذ سمَِؽ ُِمـ ُذُ إٟم 

، َتَؽ ٟمْرضُمق، ومال شَمٙمِْٚمٜمل إمم َٟمْٗمز ـَمْروَم٦َم قَملْمٍ وأْصٚمِْح زم  َرمْحَ
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تِررَؽ  ررُف، ٓ إًمررَف إٓ  أْٟمرر٧َم يرر٤م طَمررل  يرر٤م ىَمٞم ررقُم سمَِرمْحَ ؿمرر٠ْميِن يُمٚم 

 أؾْمَتِٖمٞم٨ُم(.

ًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم  )اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنمك واًمِمؽ قمٜمد ا

واًمٜمٗم٤مق واًمِم٘م٤مق وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜمٔمر ذم إهؾ واعم٤مل 

واًمقًمد(، )اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمل ذم فمٚمؽ يقمٓ  فمؾ ٓإ فمٚمؽ، واؾم٘مٜمل 

سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤مً ُمريئ٤ًمٓ  أفمٛم٠م سمٕمده أسمداً، اًمٚمٝمؿ إين 

، )اًمٚمٝمرؿ إينِّ ٗمق قمٜمد احل٤ًمب(أؾم٠مًمؽ اًمراطم٦م قمٜمد اعمقت واًمٕم

ـُ أَُمتِرَؽ ٟم٤مِصرَٞمتل سمَِٞمرِدَك، ُمر٤مٍض ذِم   ٌِْدَك واسْم ـُ قَم ٌُْدك واسْم قَم

طُمْٙمُٛمَؽ، قَمْدٌل ذم  ىَمَْم٤مُؤَك، أؾْمر٠مًُمَؽ سمُِٙمرؾِّ اؾْمرٍؿ ُهرَق ًَمرَؽ 

ـْ  ْٛمَتُف أطَمردًا ُِمر ت٤مسمَِؽ أْو قَمٚم 
َؽ أو أَٟمزًْمَتُف ذم يمِ ًَ ْٞم٧َم سمِف َٟمْٗم ؾَمٛم 

ت٠ْمصَمْرَت سمرِف ذم قِمْٚمرِؿ اًمَٖمْٞمر٥ِم قِمٜمرَدك أن دْمَٕمرَؾ ظَمْٚمِ٘مَؽ أو اؾْم 

اًمُ٘مرهَن اًمَٕمٔمٞمَؿ َرسمٞمرَع ىَمْٚمٌرل وُٟمرقَر سَمٍَمري وضَمرالَء طُمرْزيِن 

ل، اًمٚمٝمؿ ٓ ؾَمْٝمَؾ إٓ  ُم٤م ضَمْٕمْٚمَتُف ؾَمرْٝماًل، وأٟمر٧َم  وَذَه٤مَب ََهِّ

َٕمُؾ احلَْزَن ؾَمْٝماًل إذا ؿِمْئ٧َم، ٓ إًمَف إٓ  ا  احلَٚمٞمُؿ اًمَٙمرريُؿ  دَمْ

ٌْح٤مَن ا  َربِّ اًمَٕمْرِش اًمَٕمٔمٞمِؿ(.  ؾُم
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 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم رسمٜمر٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م 

طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚمٜم٤م 

ادٜم٦م ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًمًر٤مسم٘ملم 

ب وٓ قمتر٤مب وٓ ومتٜمر٦م وٓ إظمٞم٤مر، ُِمـ همػم ؾمر٤مسم٘م٦م قمرذا

طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.

ٌّؾ ُمٜم٤ّم إّٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمرٞمؿ وشُمر٥ْم قمٚمٞمٜمر٤م  رسمٜم٤م شم٘م

إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصمر٤م( وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م 

ی ىئ ژ حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ  ىئ ی ی 

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م  ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.
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 افشوط افس  ع

و  احلٛمرد، اًمٚمٝمرؿ  سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم

زد هذا اًمٌٞم٧م شمنميٗم٤ًم وشمٕمٔمرٞمًا وشمٙمرريًا، وزد ُمرـ ّذومرف 

ترف ىمٌِٚمر٦م وقمّٔمٛمف وـم٤مف سمف يمراُم٦م ورومٕم٦م، اًمٚمٝمؿ إٟمرؽ ضمٕمٚم

اعمّمّٚملم، ويمٕم٦ٌم اعُم٘مٌٚملم، وُمث٤مسم٦م ًمٚمٕم٤معملم، وم٤مضمٕمٚمٜمر٤م ير٤مرب 

نـ فمٝمرَت ًمف هاشر اًم٘مٌٚم٦م ومدام ُُم٘مٌاًِل قمٚمٞمٝمر٤م، وفمٝمرَر ًمرف 

ُمٖمٜم٤مـمٞمًرٝم٤م اًمرذي جرذب اًم٘مٚمرقب، اًمٚمٝمرؿ  ِه  قَمْروُمَٝم٤م و 

أوصٚمٜم٤م إمم ُم٘م٤مم اًمِمٝمقد، ي٤م ُمٕمٌقد،  ي٤م همٜمل، ير٤م محٞمرد، ير٤م 

ٙمرم، ي٤م ذا اًمٕمٓم٤مء، سمٚمٖمٜمر٤م ذًمرؽ ىمٞمقم، ي٤م ذا اًمٗمْمؾ، ي٤م ذا اًم

اعم٘م٤مم سمٛمحض ومْمٚمؽ ٓ سم٠مقماًمٜم٤م، وم٢مّن أقماًمٜم٤م ٓ شمّمرؾ سمٜمر٤م 

إمم طم٤مٍل وًمٙمٜم٤ّم قمٌٞمرد نتثٚمرقن، ي٤مهمقصمر٤مه ي٤مرسمر٤مه ير٤م أرطمرؿ 

 اًمرامحلم..

اًمٚمٝمؿ أذىمٜم٤م ُِمـ طميشمؽ ًمّذة اًمًالم، وهٞمئٜمر٤م ًمتٚمّ٘مرل 

اًمًالم وارومٕمٜم٤م إمم أقمغم ُم٘م٤مم، طمتك شُمثٌتٜم٤م ذم ظمرقاص َُمرـ 

ٻ ٻژٝمؿ ىمٚم٧م قمٜم ٻ   ژ  ٱ 
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اًمٚمٝمؿ وأقِمْد قمٚمٞمٜم٤م قمقاشد ؾمالٍم سمٕمث٧م سمف قمٌدك إُملم 

ضمؼميؾ، إمم طمٌٞمٌرؽ حمٛمرد ادٚمٞمرؾ، سمر٤مًمٌالغ قمٜمرؽ أىمررء 

ظمدج٦م اًمًالم ُِمـ رَب٤م وُمٜمل، وسمنّمه٤م سمٌٞم٧ٍم ذم ادٜم٦م ُِمرـ 

 ىمّم٥م ٓ صخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م.

اًمٚمٝمؿ أذىمٜم٤م طمالوة ذًمؽ اًمًالم، واٟمنم قمٚمٞمٜم٤م راي٤مشمف ي٤م 

إليمرام، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمرمحتؽ ير٤م أرطمرؿ ذا ادالل وا

 اًمرامحلم.

اًمٚمٝمؿ إن اًمٌٞم٧م سمٞمتؽ، واحلرم طمرُمرؽ، وإُمرـ أُمٜمرؽ، 

وهررذا ُم٘مرر٤مم اًمٕم٤مشررذ سمررؽ ُمررـ اًمٜمرر٤مر(، )احلٛمررد    سَمررديَع 

ةِ اًمترل ٓ  ٛمقاِت وإْرٍض َذا اداَلِل واإليْمرِراِم واًمِٕمرز   ً اًم

ـُ سمَجال ًمَِؽ وُٟمقِر َوضْمِٝمَؽ أن شُمْٚمِزَم شُمَراُم أؾْم٠َمًُمَؽ ي٤م ا  َي٤م َرمْح

ْٛمَتٜمرل، واْرُزىْمٜمرل أْن أشْمُٚمرقُه قَمرغَم  ىَمْٚمٌل طِمْٗمَظ يمَِت٤مسمَِؽ يَمَا قَمٚم 

ررٛمقاِت   ً اًمٜم ْحررِق اًمررِذي ُيْروررٞمَؽ قَمٜمِّررل، اًمٚمٝمررؿ سَمررديَع اًم

ة اًمتل ٓ شُمَراُم أؾْمر٠مًُمَؽ  وإْرٍض ذا اداَلِل واإليْمراِم واًمِٕمز 

ـُ سمَجال ًمَِؽ وُٟمقِر َوضْمِٝمَؽ أن شُمٜمَرقِّ َِر سمِٙمَت٤مسمِرَؽ ي٤م ا  ي٤م َرمحرٰر
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َج سمِف قَمـ ىَمْٚمٌرل، وأن  سَمٍَمي، وأن شُمْٓمٚمَِؼ سمِف ًم٤ًِميِن، وأن شُمَٗمرِّ

رُف ٓ ُيٕمٞمٜمُٜمِرل  َتْٕمِٛمَؾ سمِِف سَمرَدين، وم٢مٟم  ًْ َح سمِف َصْدِري، وأن شَم شَمنْمَ

ة إٓ   ك وٓ ُي١مشمٞمِف إٓ  أٟم٧َم وٓ طَمرْقَل وٓ ىُمرق   قمغَم احلَؼِّ هَمػْمُ

سم٤م  اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ(، )اًمٚمٝمؿ َصؾِّ قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمغم هِل 

َؽ  ٞم٧َم قمغم إسِمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم  ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد يما صٚم 

محٞمٌد جمٞمٌد، اًمٚمٝمؿ وسَم٤مِرْك قمغم ؾمٞمِدٟم٤م حمٛمٍد وقمرغم هِل ؾمرٞمِدٟم٤م 

َؽ محٞمرٌد  حمٛمٍد يما سم٤مريم٧َم قمغم إسمراهٞمَؿ وقمغم هِل إسمراهٞمَؿ إِٟم 

ٌَُ٘مقَٟم٤م سمِر٤مإِليَاِن )(، جمٞمدٌ  ـَ ؾَمر رِذي ٜم٤َم اهْمِٗمرْ ًَمٜم٤َم َوإِلظْمَقاٟمِٜمَر٤م اًم  َرسم 

رَؽ َرُؤوٌف  ٜمَر٤م إِٟم  ـَ هَُمٜمُرقا َرسم  رِذي ٚم  َٕمْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜمَر٤م هِمرالًّ ًمِّ َوٓدَمْ

طِمررٞمؿٌ  ، )احلْٛمررُد   َربِّ اًمَٕمرر٤معملَم، اًمٚمٝمررؿ إين أؾْمرر٠مًُمَؽ (ر 

تَِؽ وقَمَزاشَِؿ َُمْٖمٗمِ  ٤ٌَمِت َرمْحَ َرشمَِؽ واًمِٕمّْمَٛم٦َم ُِمـ يُمؾِّ َذْٟم٥ٍم ُُمقضم

الَُم٦َم ُِمـ يُمؾِّ إصْمٍؿ، اًمٚمٝمؿ ٓ شَمَدْع زم   ً واًمَٖمٜمٞمَٛم٦َم ُِمـ يُمؾِّ سمرٍّ واًم

َتُف، وٓ  ًْ ّٓ َٟمٗم  ضْمتُف، وٓ يَمْرسم٤ًم إ ٤ًم إٓ  وَمر  هَمَٗمْرشَمُف، وٓ ََهّ ّٓ َذْٟم٤ًٌم إ

 ّٓ ا إٓ  يَمَِمْٗمَتُف، وٓ طَم٤مضَم٦ًم هَل ًمرَؽ ِرًى إ ىَمَْمرْٞمَتٝم٤م ير٤م َُضًّ

ِك اعَمٕمر٤مِص أسَمردًا ُمر٤م  امِحلَم، اًمٚمٝمرؿ اْرمَحْٜمرل سمِرؽَمْ أْرطَمَؿ اًمرر 
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ـَ  ًْ ٜمِل أْن أشَمَٙمٚم َػ ُم٤م ٓ َيْٕمٜمٞمٜمل، واْرُزىْمٜمِل طُم أسْمَ٘مْٞمَتٜمل، واْرمَحْ

 اًمٜم َٔمِر ومٞما ُيْروٞمَؽ قَمٜمِّل(.

قمٜمد اًمريمٜملم اًمِم٤مُمٞملم  )اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اًمنمك واًمِمؽ 

٘م٤مق وؾمقء إظمالق وؾمقء اعمٜمٔمر ذم إهؾ واعم٤مل واًمٜمٗم٤مق واًمِم

إٓ فمٚمرؽ،  )اًمٚمٝمؿ أفمٚمٜمرل ذم فمٚمرؽ يرقم ٓ فمرؾ واًمقًمد(

ذاسم٤ًم هٜمٞمئ٤ًم ُمريئ٤ًم ٓ أفمٛم٠م سمٕمده  واؾم٘مٜمل سمٙم٠مس ٟمٌٞمؽ حمٛمد

أسمدًا، اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمراطمر٦م قمٜمرد اعمرقت واًمٕمٗمرق قمٜمرد 

ـَ اعَمَٕمر٤مِص ٓ أْرضِمر ُع احل٤ًمب( )اًمٚمٝمؿ إينِّ أشُمقُب إًمٞمَؽ ُِمر

٥م  اًمَٕمْٗمَق وَم٤مقْمُػ قَمٜم ر٤م، اًمٚمٝمرؿ 
َؽ قَمُٗمقٌّ حُتِ إًَمْٞمَٝم٤م أسَمدًا، اًمٚمٝمؿ إٟم 

ـْ  ر َؽ قَمٛم 
ـْ طَمَراُِمرَؽ، واهْمٜمِٜمِرل سمَِٗمْْمرٚمِ ايْمِٗمٜمل سمَِحالًمِرَؽ قَمر

ؾِمررَقاَك، اًمٚمٝمررؿ وَمرر٤مرَج اَلَررؿِّ يم٤مؿِمررَػ اًمَٖمررؿِّ جُمٞمرر٥َم َدقْمررَقةِ 

ْٟمٞم٤م وأظِمَرةِ وَرطمِ  ـَ َرمْحرٰرـ اًمد  ي رِّ ٞمَٛمُٝمَا أٟم٧َم شَمْرمَحُٜمِرل اعُمْمٓم 

٦ٍم شُمْٖمٜمِٞمٜمل ََب٤م قمـ َرمْح٦ِم ُمـ ؾِمَقاَك، اًمٚمٝمرؿ رب   وم٤مْرمَحْٜمل سمَرمْحَ

 إينِّ أقْمٝمُد إًمْٞمرَؽ 
َٝم٤مَدةِ اًمًٛمقاِت وإْرِض قَم٤ممِلَ اًمَٖمْٞم٥ِم واًمِم 

ْٟمٞم٤م أينِّ أؿْمَٝمُد أن ٓ إًمَف إٓ أٟم٧َم وطْمرَدَك ٓ   اًمد 
ذم هذِه احلََٞم٤مةِ
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ٌْرُدَك وَرؾُمرقًُمَؽ ومرال شَمٙمِْٚمٜمرل إمم َذيَؽ ًمَؽ وأن  حُم  دًا قَم ٛم 

٤ٌَمقِمْدين  ِّ وشُم ـَ اًمنم  سْمٜمل ُم ْٚمٜمل إمم َٟمْٗمز شُمَ٘مرِّ
َؽ إن شَمٙمِ َٟمْٗمز وم٢مٟم 

تَِؽ وم٤مضْمَٕمْؾ زم قِمٜمَدَك قَمْٝمردًا  ، وأينِّ ٓ أصمُِؼ إٓ  سمَِرمْحَ ـَ الَػْمِ ُم

ٚمُِػ اعمِٞمٕم٤مدَ  َؽ ٓ خُتْ ٞمٜمٞمِف َيقَم اًمِ٘مٞم٤مَُم٦ِم إٟم  ، أؾْمَتْٖمِٗمُر ا  اًمذي شُمقومِّ

ٓ إًمَف إٓ  ُهَق احلَل  اًمَ٘مٞم قُم وَأشُمقُب إًمْٞمِف، َربِّ اهْمِٗمْر زِم َوشُمر٥ْم 

طِمٞمُؿ(. اُب اًمر  َؽ أٟم٧َم اًمت ق   قَمكم  إٟم 

 وظـد افرـن افق ين:

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم رسمٜمر٤م هشمٜمر٤م ذم اًمردٟمٞم٤م 

ب اًمٜم٤مر )صمالصم٤م( وأدظمٚمٜم٤م طمًٜم٦م وذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذا

ادٜم٦م ُمع يمّٛمؾ اًمٕم٤ٌمد إسمرار، اعم٘مّرسملم إـمٝم٤مر، اًمًر٤مسم٘ملم 

إظمٞم٤مر، ُمـ همػم ؾمر٤مسم٘م٦م قمرذاب وٓ قمتر٤مب وٓ ومتٜمر٦م وٓ 

طم٤ًمب وٓ شمقسمٞمخ وٓ قم٘م٤مب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمررامحلم، 

 واومٕمؾ يمذًمؽ سمقاًمديٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م إمم يقم اًمديـ.

ٌّؾ ُمٜم٤ّم إّٟمؽ أٟم ٧َم اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمرٞمؿ وشُمر٥ْم قمٚمٞمٜمر٤م رسمٜم٤م شم٘م

إّٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ )صمالصمر٤م( وصرغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م 
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ی ی ژ حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمرٚمؿ.  ىئ  ىئ 

حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئ  حئ  ی ی 

ذم يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمدد ظمٚم٘مف ورو٤م ٟمٗمًف وزٟم٦م  ژمب 

 قمرؿمف وُمداد يمٚماشمف.

دة ٦م ُم١ميمّ  ريمٕمتل اًمٓمقاف وَه٤م ؾمٜمّـ ـمقاومف صغّم وإذا ومرغ ُمِ 

ٜمقي َبا ؾمٜم٦م اًمٓمقاف وحتٞم٦م اعمًرجد. وي٘مررأ ومرٞمٝما ؾمرقريت وي

يّمٚمٞمٝما ظمٚمرػ ُم٘مر٤مم   ًمف أنْ شمٞمّن  اًمٙم٤مومرون واإلظمالص. وإنْ 

ٓ ي١مذي أطمدًا سم٤معمزامح٦م ومٝمق أومْمؾ،  إسمراهٞمؿ أو طمذوه  سمنمط أنْ 

ـ اًمدقم٤مء. وٓإ صالَه٤م ذم أي ُمٙم٤من ؿم٤مء، صمؿ يدقمق ا  سما ؿم٤مء ُمِ 

م وهرق ُمر٤م سمرلم اًمرريمـ واًمٌر٤مب عمٚمتزي٘مػ ذم اأن  ًمف وإن شمٞمّن 

ـّ وم  ع ُمـ ُم٤مء زُمزم.يتْمٚمّ  ًمف أنْ  ٞمدقمق، ويً

 ومن إ ظقة  عد جـعتي افطواف:

اًمٚمٝمؿ سمحؼ هذا إُمر، وسمحؼ ٟمٌٞمؽ اًمذي ضم٤مء سمف، إٓ 

ُم٤م ىمٌٚم٧َم صالشمٜم٤م وىمٌٚم٧َم دقمقاشمٜم٤م وأصمٌتٜمر٤م قمٚمٞمٝمر٤م سمر٤معمٖمٗمرة، 

ـْ ظم٤مصرر٦م أوًمٞم٤مشررؽ اًمررذيـ  ورومٕمرر٧َم ُرشمٌتٜمرر٤م، وضمٕمٚمتٜمرر٤م ُِمرر
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و٤مك، وظمّمّمرتٝمؿ سمٕمٓمر٤مك، وظمّمّمرتٝمؿ ظمّمّمتٝمؿ سمر

 .سمؼمك، وظمّمّمتٝمؿ سمٜمِداك

اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م ظمػم ُم٤م قمٜمدك ًمنم ُم٤م قمٜمردٟم٤م، وأىمٌرؾ  

قمغم ُُم٘مٌِٚمٜم٤م سما أُّمؾ وقمغم ُمدسمرٟم٤م سمقاؾمع ومْمٚمؽ وقمٓم٤مك ير٤م 

ٞم٧ِم ت اًمٜمٗمقُس َوقَمٞمِنَ أرطمؿ اًمرامحلم ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، طَم 

ـُ  اًمٚمٝمرؿ  ًمٙمثرة ذٟمقَب٤م، اًمٚمٝمؿ ومر٤مرومع قمٜمّر٤م اًمرذٟمقب، إًمً

، واومتح  ي٤مرب وم٤مرومع قمٜم٤م اًمذٟمقب، اًمٚمٝمؿ وم٤مرومع قمٜم٤م اًمذٟمقب

ومتح٦م اًم٘مٚم٥م طمتك يِمر٤مهد ُمر٤م وراء اًمٖمٞمر٥م، ويٓمٛمرئـ إمم 

واطمٗمٔمف ن٤م ٓ شمرو٤مه ي٤م طمٗمٞمظ، ي٤مقمٚمٞمؿ،  ويتذوىمٝم٤م، اًمٕم٤ٌمدة

ي٤م يم٤مذم، ي٤م ؿم٤مذم، اؿمػ ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ إُمراض وأًمًٜمتٜم٤م ُمرـ 

حؼ احلرؼ ذم اًمٕمل، وٟمٗمقؾمٜم٤م ُِمـ احلًد، واضمٕمٚمٜم٤م ىم٤مشٛملم سم

يمؾ طمؼ، طمتك يتٌرلّم ًمٜمر٤م احلرؼ، وارمحٜمر٤م ير٤مرب ذم هرذا 

 اعمقىمػ وذم يمؾ ُمقىمػ واحلٛمد   رب اًمٕم٤معملم.

احلٛمد   رب اًمٕم٤معملم، اًمٚمٝمؿ صؾِّ وؾمٚمؿ قمغم ؾمرٞمدٟم٤م 

حمٛمد وقمغم ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ وقمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمرٚملم، 
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 وقمغم اعمالشٙم٦م اعم٘مرسملم وقم٤ٌمدك اًمّمر٤محللم، وقمرغم ؾمرٞمدشمٜم٤م

ظمدج٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وأسمٜم٤مشٝم٤م وسمٜم٤مهتر٤م، وأهرؾ سمٞمر٧م اًمٜمٌرقة، 

وهل ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وأصح٤مسمف أمجٕملم، وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمًر٤من إمم 

اًمٚمٝمؿ يّن ًمٜم٤م اًمٞمنى، وضمٜمٌٜم٤م اًمٕمنى، واهمٗمر . يقم اًمديـ

ًمٜم٤م ذم أظمرة وإومم، اقمّمٛمٜم٤م سم٠مًمٓم٤مومؽ طمتك ٓ ٟمٕمّمٞمؽ، 

 وووم٘مٜم٤م ًمٓم٤مقمتؽ وضمٜمٌٜم٤م ُمٕم٤مصٞمؽ.

وُمالشٙمترؽ  حيٌؽ وحير٥م أٟمٌٞمر٤مءكاًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م نـ 

اًمٚمٝمؿ أيمرُمٜم٤م سما أٟمر٧م أهٚمرف، ورؾمٚمؽ وقم٤ٌمدك اًمّم٤محللم ،

 وأصٚمح ًمٜم٤م اًمِم٠من يمٚمف، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

اًمٚمٝمؿ ي٤م رب اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ  اقمتؼ رىم٤مسمٜم٤م ورىم٤مب هسم٤مشٜم٤م  

وأُمٝم٤مشمٜمر٤م وأسمٜم٤مشٜمرر٤م وسمٜم٤مشمٜمرر٤م وزوضم٤مشمٜمرر٤م وىمراسم٤مشمٜمرر٤م وُمِمرر٤مخيٜم٤م 

وُمـ اًمًخط وُمـ اًمٖمْم٥م  وذوي احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر،

وُمـ اًمذٟمقب سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم واؿمٗمٜم٤م وإّي٤مهؿ ُِمـ 

مجٞمرع إُمرراض وإؾمرر٘م٤مم وأٓم، واضمٕمٚمٜمر٤م ُمرـ أهررؾ 

اًمقوم٤مء سمٕمٝمدك، وأصمٌتٜم٤م  ذم أهؾ ودِّك، واظمتؿ ًمٜمر٤م سم٤محلًرٜمك 
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ٜم٤م ي٤م ُمقٟٓمر٤م سمُحٚمر٦ٍم وشمر٤مج،  سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، وطَمٚمِّ

ٜم٤م ذم أقمغم ُمٕمراج،  وصمٌتٜمر٤م قمرغم آؾمرت٘م٤مُم٦م قمرغم أىمرقم ورىمِّ

ُمٜمٝم٤مج، وؾمٚمِّٛمٜم٤م ُمـ اًمزيغ وآقمقضم٤مج، وأوصٚمٜم٤م سما أٟمر٧م 

وطمرٜمـ قمٚمٞمٜمر٤م هرذه اًمٙمٕمٌر٦م أهٚمف، وأصٚمح ًمٜم٤م اًمِم٠من يمٚمف، 

اًمنميٗم٦م، ومجٞمع ُم٤م سمثثتف ومٞمٝم٤م ُمـ إهار وإٟمقار، وطمٜمـ 

اًمٚمٝمؿ قمٚمٞمٜمر٤م مجٞمرع أهار ُمِمر٤مقمرك وؿمرٕم٤مشرك، وىمرسمرؽ 

قسملم، و وهٌؽ واعمقهقسملم، واعم٘مرسملم ُمـ طميشمؽ واعمحٌ

وُمٕمرومتؽ واًمٕم٤مروملم، وٟمٍمرشمؽ واًمٜمر٤مسيـ، وظمػمشمرؽ 

والػميـ، سمٛمحض ومْمٚمؽ ي٤م أيمرم إيمرُملم، وارمحٜمر٤م ذم 

ُمقىمٗمٜم٤م هذا رمح٦م شمّمٚمح َب٤م ؿم١مون أهٚمٜم٤م و أوٓدٟم٤م وواًمديٜم٤م 

وُمقًمقديٜم٤م وذوي احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م، وأطمقال أُم٦م حمٛمد أمجٕملم، 

ـ أٟمٗمٕمٝمؿ َلؿ، وأسمريمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، واٟمٗمٕمٜم٤م سمٕم٤مُمتٝمؿ  واضمٕمٚمٜم٤م ُم

قم٤مُم٦م، وسمخ٤مصتٝمؿ ظم٤مص٦م، ي٤م ذا اًمٗمْمؾ وادقد سمن اًمٗم٤محت٦م 

 وإمم طمية اًمٜمٌل صغم ا  قمٚمٞمف وهًمف وؾمٚمؿ.
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 الصعي بني الصفا واملروة

 

ڌ  ڎ  ژ ف إمم ضمٌؾ اًمّمٗم٤م ويّمٕمد قمٚمٞمف ىم٤مشاًل  يتقضّم 

گ  ک  ک ک    ڑ ک  ڑ  ژ   ژ ڈ  ڎ ڈ 

ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ژگ گ گ  ڳڳ ڳ ڳ 

 ودقم٤م سم٤مٕدقمٞم٦م ؾ ويمؼّم ٚمٞمف اؾمت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم وهٚمّ وم٢مذا صٕمد قم

 ٜمٝم٤م وُم .اًمقاردة وسما أطم٥ّم 

ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمد ا  أيمؼم قمرغم ُمر٤م 

هداٟم٤م واحلٛمد   قمرغم ُمر٤م أوٟٓمر٤م، ٓ إًمرف إٓ ا  وطمرده ٓ 

ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد حيٞمل ويٛمٞم٧م وهق قمغم يمرؾ 

  وطمده أٟمجز وقمده وٟمٍمر قمٌرده، رء ىمدير، ٓ إًمف إٓ ا

وهرزم إطمررزاب وطمررده، ٓ إًمرف إٓ ا  ٓ ٟمٕمٌررد إٓ إّيرر٤مه 

خمٚمّملم ًمف اًمديـ وًمق يمره اًمٙمر٤مومرون، اًمٚمٝمرؿ إٟمرؽ ىمٚمر٧َم 

ادقمقين أؾمتج٥م ًمٙمؿ وإٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد ، وإين أؾم٠مًمؽ 

يما هديتٜمل ًمإلؾمالم أْن ٓ شمٜمزقمف ُمٜمّل طمترك شمتقومر٤مين وأٟمر٤م 
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سمٓم٤مقمتؽ وـم٤مقم٦م رؾمقًمؽ وضمٜمٌٜمل  ُمًٚمِؿ، اًمٚمٝمؿ اقمّمٛمٜمل

 طمدودك.

ٞم٤مءك ورؾمٚمؽ وٟمح٥م  اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ٟمحٌّؽ وٟمح٥م ُمالشٙمتؽ وأٟم

قم٤ٌمدك اًمّم٤محللم، اًمٚمٝمؿ يّن ًمٜم٤م اًمٞمنى وضمٜمٌٜم٤م اًمٕمنى، واهمٗمر 

ٕشٛم٦م اعمت٘ملم. ظمرة وإومم واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ا  ًمٜم٤م ذم ٔا

اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ ظمرقاص اعمحٌرقسملم ًمرؽ ذم قم٤مومٞمر٦م 

 ٤مشر خمٚمقىم٤مشمؽ.شم٤مُم٦م، وطمٌٌٜم٤م إمم ؾم

ررؾ اعمحٌررقسملم ًمررؽ ذم ًمٓمررٍػ  اًمٚمٝمرؿ اضمٕمٚمٜمرر٤م ُِمررـ يمٛم 

 وقم٤مومٞم٦م، وطمٌٌٜم٤م إمم ؾم٤مشر خمٚمقىم٤مشمؽ.

٤م ؾمٕمل اًمٕمٛمرة أو ؾمرٕمل إُمّ  يـوي حسب كسؽه: أنْ  ويسنّ 

ٝمر٤ًم إمم اعمرروة ، صمؿ يٜمزل ُمـ اًمّمرٗم٤م ُمتقضّم ؾ ويٙمؼّم صمؿ هيٚمّ  .احل٩م

 اعمٞمؾ إظمي إول ؾمٕمكـمرف ؾ إمم ضُم ُم٤مؿمٞم٤مً. وم٢مذا وصؾ اًمر  

اعمٞمرؾ إظمير اًمثر٤مين، وٓ ـمرف ؾمٕمٞم٤ًم ؿمديدًا طمتك يّمؾ إمم 

ـّ  ة اًمًٕمل ويٛمٌم يمٕم٤مدشمف طمترك ذًمؽ ًمٚمٛمرأة. صمؿ يؽمك ؿمدّ  يً

 يّمؾ اعمروة ومٞمّمٕمد قمٚمٞمٝم٤م.
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 ودقمر٤م، ؾ ويمرؼّم وم٢مذا صٕمد اعمروة اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وهّٚمر

ـ اعمرروة صمؿ يٜمزل ُمِ  ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد أيمٛمؾ ؿمقـم٤ًم واطمدًا.

اعمٞمؾ ـمرف ، وم٢مذا وصؾ اًمرضمؾ إمم ٝم٤ًم إمم اًمّمٗم٤م ُم٤مؿمٞم٤مً ُمتقضّم 

ـمررف إظمي إول ؾمٕمك ؾمٕمٞم٤ًم ؿمديدًا طمتك يّمرؾ إمم 

اعمٞمؾ إظمي اًمث٤مين. صمؿ يٛمٌم طمتك يّمؾ اًمّمٗم٤م ومٞمّمرٕمد 

 ودقمر٤م، ؾ ويمؼّم وم٢مذا صٕمد اًمّمٗم٤م اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وهٚمّ  قمٚمٞمٝم٤م.

ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد أيمٛمؾ ؿمقـم٤ًم صم٤مٟمٞمر٤ًم. صمرؿ يٕمرقد إمم اعمرروة 

يٕمرقد إمم اًمّمرٗم٤م ومٞمٙمٛمرؾ ؿمرقـم٤ًم ومٞمٙمٛمؾ ؿمقـم٤ًم صم٤مًمث٤ًم. صمرؿ 

راسمٕم٤ًم. صمؿ يٕمقد إمم اعمروة ومٞمٙمٛمؾ ؿمقـم٤ًم ظم٤مُم٤ًًم. صمرؿ يٕمرقد 

إمم اًمّمٗم٤م ومٞمٙمٛمؾ ؿمقـم٤ًم ؾم٤مدؾم٤ًم. صمؿ يٕمقد إمم اعمروة ومٞمٙمٛمؾ 

 ؿمقـم٤ًم ؾم٤مسمٕم٤ًم وهق إظمػم. ومٞمٜمتٝمل اًمًٕمل قمٜمد اعمروة.
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 :ذوط افسعي

 .ىمٓمع مجٞمع اعم٤ًموم٦م سملم اًمّمٗم٤م واعمروة.1

ٗم٤م ذم إؿمررقاط اًمٗمرديرر٦م  إول . أن يٌرردأ سم٤مًمّمرر2

واًمث٤مًم٨م وال٤مُمس واًم٤ًمسمع، وخيتؿ سم٤معمروة. ويٌردأ سمر٤معمروة 

ذم إؿمقاط اًمزوضمٞم٦م  اًمث٤مين واًمراسمرع واًمًر٤مدس، وخيرتؿ 

 سم٤مًمّمٗم٤م.

. إيمال ؾمٌٕم٦م أؿمقاط ي٘مٞمٜم٤ًم طم٥ًم اًمتٗمّمرٞمؾ اًمرذي 3

 شم٘مدم.

ذا .أن يٙمررقن اًمًررٕمل سمٕمررد ـمررقاف صررحٞمح، وهرر4

أو ـمرقاف ىمردوم عمرـ  .اًمٓمقاف ٓ يٙمقن إٓ ـمقاف قمٛمرة

ر ؾمٕمل احل٩م. م ؾمٕمل احل٩م، أو ـمقاف إوم٤مو٦م عمـ أظم   ىمد 

 .أن ٓ يٍمف ُمِمٞمف ذم اًمًٕمل إمم همرض هظمر.5 

 شـن افسعي:  

 اعمقآة سملم اًمٓمقاف واًمًٕمل، وسملم أؿمقاط اًمًٕمل. .1

 ؾمؽم اًمٕمقرة. .2
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 .. اًمٓمٝم٤مرة قمـ احلدصملم3

 اًمٓمٝم٤مرة ذم اًمثقب واًمٌدن واعمٙم٤من.. 4

 م اًمريمقب إٓ ًمٕمذر..اعمٌم وقمد5

اعمٞمٚملم إظميريـ، ـمرذم . اًمًٕمل اًمِمديد ًمٚمرضمؾ سملم 6

وي٘مقل  رب اهمٗمر وارطمؿ ودمر٤موز قمرا شمٕمٚمرؿ إٟمرؽ أٟمر٧م 

 إقمز إيمرم.

يمر واًمدقم٤مء قمرغم اًمّمرٗم٤م واعمرروة، ويمرذًمؽ ومرٞما اًمذِّ  .6

 سمٞمٜمٝما.

 :ومن إ ظقة افتي تؼ ل يف افسعي

 :من اففػ  إػ ادروة  افشوط إول

سمًرؿ ا ّ  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمرؼم و  احلٛمرد، سمًؿ ا 

ّ ا ّ وطمرده  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، احلٛمد   رب اًمٕمر٤معملم،ٓ  إًمرف ٓإ

ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد سمٞمده الػم وهق قمغم يمرّؾ ،  ذيؽ ًمف ٓ

 ىمدير، ٓ إًمف إٓ ا 
ٍ
ۇئ  ژ رء ەئ  ەئ وئ وئ  ى  ائ  ائ

ؿ ذم اًمٚمٝمؿ صؾِّ وؾم  ژۇئ  ۆئۆئ ۈئ     ۈئ      ېئ   ٚمِّ
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يمؾ حلٔم٦م أسمدا قمردد ُمٕمٚمقُم٤مشمرؽ قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد وهًمرف 

وصحٌف وقمغم ؾم٤مشر إٟمٌٞمر٤مء واًمّمر٤محللم إمم يرقم اًمرديـ. 

 اًمٚمٝمؿ إّٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ سم٠مؾماءك احلًٜمك ويمٚماشمرؽ اًمت٤مُمر٤مت ُمر٤م

شمٖمٗمرر ًمٜمر٤م وٕطم٤ٌمسمٜمر٤م أسمردًا  ؿ.. أنْ ٜم٤م ُمٜمٝمر٤م وُمر٤م مل ٟمٕمَٚمرٛمْ قمٚمِ 

قمٜمر٤م وًمٚمٛمًٚمٛملم يمؾ  ذٟم٥م، وشمًؽم ًمٜم٤م يمؾ قمٞم٥م، وشمٙمِمػ 

٤م يمؾ سمالء، وشُمٕم٤مومٞمٜم٤م ُمـ يمرؾ يمّؾ يمرب، وشمٍمف وشمرومع قمٜمّ

حمٜم٦ٍم وومتٜم٦ٍم وؿِمّدةٍ ذم اًمداريـ، وشم٘ميض ًمٜم٤م يمؾ طم٤مضم٦م ومٞمٝما.. 

اًمذي ٓ إًمف إٓ هق، ي٤م قم٤ممِل اًمٖمٞمر٥م واًمِمرٝم٤مدة  ي٤مُمـ هق ا 

ؾمٌح٤مٟمؽ ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ي٤م ذا ادالل واإليمررام.. أؾمر٠مًمؽ 

رم، يرر٤م ذا ادررالل سم٤مؾمررٛمؽ إقمررغم إقمررزِّ إضمررؾِّ إيمرر

 واإليمرام، واعمقاه٥م اًمٕمٔم٤مم ..

 .ي٤م ا ّ )ُم٤مشتل ُمرة(

وُس  ي٤م ا ُ ـُ ي٤م رطمٞمُؿ ي٤م ُمٚمُِؽ ي٤م ىُمد  ي٤م ؾمالُم ير٤م  ي٤م رمح

٤ٌّمرُ  ـُ ي٤م قمزيُز ي٤م ضم ـُ ي٤مُُمٝمٞمٛم ي٤م ُمتٙمؼّمُ ي٤م ظم٤مًمُؼ ي٤م سم٤مرُئ ي٤م  ُم١مُِم

ي٤م  قمٚمٞمؿُ  ي٤م ىمّٝم٤مُر ي٤م وّه٤مُب ي٤م رّزاُق ي٤م ومّت٤مُح ي٤م ُُمّمّقُر ي٤م همّٗم٤مرُ 
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 ُي٤م ُُمِذل  ي٤م ؾمٛمٞمُع ي٤م  ىم٤مسمُض ي٤م سم٤مؾمُط ي٤م ظم٤مومُض ي٤م راومُع ي٤م ُُمِٕمّز 

ي٤م ًمٓمٞمُػ ي٤مظمٌػُم ي٤م طمٚمٞمُؿ ي٤م قمٔمٞمُؿ ي٤م  سمّمػُم ي٤م طَمَٙمُؿ ي٤م قمدُل 

ي٤م طمًرٞم٥ُم  ي٤م ؿمٙمقُر ي٤م قمكم  ي٤م يمٌػُم ي٤م طمٗمٞمُظ ي٤مُُم٘مٞم٧ُم  همٗمقرُ 

ير٤م واؾمرُع ير٤مطمٙمٞمُؿ ير٤م  ي٤م ضمٚمٞمُؾ ي٤م يمريُؿ ي٤م رىمٞم٥ُم ي٤م جُمٞم٥ُم 

ي٤م ؿمٝمٞمُد ي٤م طمؼ  ير٤م ويمٞمرُؾ ير٤م ىمرقي   َودوُد ي٤م جمٞمُد ي٤م سم٤مقم٨ُم 

ير٤م  ي٤م محٞمُد ي٤م حُمِص ي٤مُُمٌِدُئ ي٤مُُمٕمٞمُد ير٤م حُمٞمرل ي٤مُمتلُم ي٤م وزم  

ي٤م ومرُد  نٞم٧ُم ي٤مطمل  ي٤مىمّٞمقُم ي٤م واضمُد ي٤م ُم٤مضمُد ي٤م واطمُد ي٤م َأطَمدُ 

ظِمُر ي٤م ي٤م أّوُل ي٤م ه ي٤م َصَٛمد ي٤م ىم٤مدُر ي٤مُُم٘متدُر ي٤م ُُم٘مّدُم ي٤م ُُم١مظّمُر 

ـُ ي٤م وازم ي٤مُُمَتٕم٤مل ي٤م سَمر  ي٤م شمّقاُب ي٤م ُُمٜمت٘مُؿ ي٤م قمٗمق   فم٤مهُر ي٤م سم٤مـم

ي٤م ذا ادالل واإليمرام، ي٤م ُُم٘مًُط ي٤م  ي٤مرءوُف ي٤م ُم٤مًمَؽ اعمٚمِؽ،

ي٤م ُُمٖمٜمل ي٤م ُم٤مٟمُع ي٤م و٤مر  ي٤م ٟم٤مومُع ي٤م ٟمقُر ي٤م ه٤مدي  ضم٤مُمُع ي٤م همٜمل  

 .ي٤م سمديُع ي٤م سم٤مىمل ي٤م وارُث ي٤م رؿمٞمُد ي٤م صٌقُر..

ؿ ذم يمّؾ حلٔم٦م أسمدا سمٕمدد ُمٕمٚمقُم٤مشمؽ قمغم ؾمٞمدٟم٤م        صؾِّ وؾمٚمِّ

حمٛمررد وهًمررف، وارمحٜمرر٤م واعمًررٚمٛملم واطمٗمٔمٜمرر٤م واعمًررٚمٛملم 

ؾ سمر٢مهالكِ  ج قمٜم٤ّم واعمًٚمٛملم، وقمجِّ  واٟمٍُمٟم٤م واعمًٚمٛملم وومرِّ



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

ًمٜم٤م وٕطم٤ٌمسمٜم٤م ذم هذه اًم٤ًمقم٦م وذم يمرّؾ  أقمداء اًمديـ، وَه٥ْم 

ّؾ طملٍم أسمدا ُمرع طملٍم أسمدًا ُم٤م وهٌتف ًمٕم٤ٌمدك اًمّم٤محللم، ذم يم

اًمٕم٤مومٞم٦م اًمت٤مُّم٦م ذم اًمداريـ، واومرتح قمٚمٞمٜمر٤م ومترقح اًمٕمر٤مروملم، 

واهمٜمٜم٤م سمحالًمَؽ قمـ طمراُمؽ، وسمٓم٤مقمتَؽ قمرـ ُمٕمّمرٞمتؽ، 

وسمٗمْمررٚمَؽ قمّٛمررـ ؾمررقاك، واهرردٟم٤م ٕطمًررـ إقمررال 

وإظمالق ٓ هيدي ٕطمًٜمٝم٤م إّٓ أٟم٧َم، واِسف قمٜم٤ّم ؾمّٞمئٝم٤م 

ؽ يمال اًمٕمٗمق اًمٚمٝمؿ  إٟم٤م ٟم٠ًمًم، ٓ يٍمف قمٜم٤ّم ؾمٞمئٝم٤م إّٓ أٟم٧م

واًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة اًمداشٛم٦م ذم ديٜمٜم٤م ودٟمٞم٤مٟم٤م وأهٚمٞمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م، 

اًمٚمٝمؿ اؾمؽم قمقراشمٜم٤م، وهُمـ روقم٤مشمٜم٤م، وايمٗمٜم٤م يمؾ هرقٍل دون 

ادٜم٦م، وارزىمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م أسمدًا ؾمٕم٤مدة اًمداريـ: اًمٚمٝمؿ  ي٤م ؾم٤مسمؼ 

اًمَٗمررقت، ويرر٤م ؾمرر٤مُمع اًمّمررقت، وي٤ميمرر٤مد اًمٕمٔمرر٤مم حلررًا 

قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وهًمرف وؾمرّٚمؿ  وُمٜمنمه٤م سمٕمد اعمقت.. صؾِّ 

٤م، وُمـ يمّؾ ورٞمؼ ضَم َر ـ يمّؾ هؿٍّ ومَ واضمٕمؾ ًمٜم٤م وًمٚمٛمًٚمٛملم ُمِ 

 ضم٤م، وارزىمٜم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمحت٥ًم.خمَر 
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ي٤م أّول إّوًملم وير٤م هظمرر أظمرريـ وير٤م ذا اًم٘مرّقة اعمترلم   

وي٤مراطمؿ اعم٤ًميملم وي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.. أٟمجز ًمٜم٤م رمح٦ًم ُمرـ 

رة، وشم٘ميض ًمٜم٤م يمّؾ طم٤مضمر٦م قمٜمدك ٟمًٕمد َب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظم

ومٞمٝما وًمٚمٛمًٚمٛملم، وهَت٥ُم ًمٜم٤م َبر٤م ُمر٤م وهٌترف ًمٚمٛمحٌرقسملم، 

٘مرك وشمرزىمٜم٤م َب٤م يمال اعمٕمروم٦م واعمح٦ٌم واَلُدى واًمتقومٞمؼ واًمت  

واًمٕمٗم٤مف واًمٕم٤مومٞم٦م واًمٖمٜمك واًمٞم٘مرلم، ودمٛمرع ًمٜمر٤م َبر٤م سمرلم 

ظمػمات اًمدٟمٞم٤م واًمديـ، ُمع يمال اًمًالُم٦م ُمـ اًمٗمتـ واعمحـ 

ويمرٍب وَُضٍّ وذٟمر٥ٍم وقمٞمر٥ٍم وؾمرحٍر  وُمـ يمؾ ذٍّ وهمٗمٚم٦مٍ 

 وقملم.

ًمٚمٝمؿ إّٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ ًمٜم٤م وٕطم٤ٌمسمٜم٤م أسمردًا وًمٚمٛمًرٚمٛملم إمم يرقم ا 

يـ ذم يمّؾ حلٔم٦ٍم أسمدا ُمـ ظمػم ُم٤م ؾم٠مًمؽ ُمٜمُف قمٌُدك وٟمٌٞم َؽ  اًمدِّ

قمٚمٞمف وهًمِف وؾمّٚمؿ وقم٤ٌمدك اًمّم٤محلقن، وٟمٕمقُذ  حمٛمد صغّم ا 

قمٚمٞمف وهًمِف  ا سمَؽ ن٤م اؾمتٕم٤مذك ُمٜمف قمٌُدك وٟمٌٞم َؽ حمٛمد صغّم 

وؾمّٚمؿ وقم٤ٌمدك اًمّم٤محلقن، وأٟم٧م اعمًتٕم٤من وقمٚمٞمؽ اًمرٌالغ 

اًمٚمٝمؿ  َه٥م ًمٜم٤م وَلرؿ يمرّؾ ظمرػٍم  ،ىمّقة إٓ سم٤م  طمقل وٓ وٓ
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قم٤مضمٍؾ وهضمؾ فم٤مهٍر وسمر٤مـمـ أطمر٤مط سمرف قمٚمٛمرؽ ذم اًمرديـ 

واًمدٟمٞم٤م وأظمرة، واسف وارومع قمٜمّر٤م وقمرٜمٝمؿ يمرؾ ؾمرقء 

ًمرديـ قم٤مضمٍؾ وهضمؾ فم٤مهٍر وسمر٤مـمـ أطمر٤مط سمرف قمٚمٛمرؽ ذم ا

واًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ي٤م ُم٤مًمؽ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمررة. اًمٚمٝمرّؿ 

ظمررةِ طمًرٜم٦ًم وىمِٜمر٤م قمرذاب رسّمٜم٤م هشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦ًم وذم أ

 ژ  اًمٜمررر٤مر،                 

ۆ   ۇ  ۇ  ڭ ڭ            ڭ ڭ 

خب  مب  حب جب  يئ   مئ ىئ  حئ  جئ ۆ ی ی   ی ی 

خت يب جت حت    ژىب 

ٍد وقمرغم هًمرف وصؾِّ اًمٚمٝمّؿ قمغم قمٌدك ورؾمقًمؽ ؾمٞمدٟم٤م حمٛم

ؿ، وارزىمٜم٤م يمال اعمت٤مسمٕم٦ِم ًمف فمر٤مهرًا وسم٤مـمٜمر٤ًم ذم  وصحٌف وؾمٚمِّ

 )صمالصم٤ًم(. "ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم"قم٤مومٞم٦ٍم وؾمالُم٦ٍم سمرمحتؽ 

ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ     .ژڱ  
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 :من ادروة إػ اففػ  افشوط افث ين

سمًؿ اّ   ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمد، سمًؿ ا  ا  أيمؼم

ـ اًمرطمٞمؿ، اًمٚمٝمؿ ي٤مقمٔمٞمؿ اًمًٚمٓم٤من، ي٤مىمديؿ اإلطم٤ًمن،  اًمرمح

ي٤مداشؿ اًمٜمِّٕمؿ، ي٤ميمثػم ادقد، ي٤مواؾمع اًمٕمٓم٤مء، ي٤مظمٗمل  اًمٚم ٓمػ، 

َيْٕمَجؾ.. صؾِّ ي٤مربِّ قمغم ؾمرٞمدٟم٤م  ي٤ممجٞمؾ اًمّمٜمع، ي٤مطمٚمٞمًا ٓ

ؿ وارَض قمـ اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم ، اًمٚمٝمّؿ ًمؽ حمٛمد وهًمف وؾمٚمِّ

ـُ قَمٌٞمُدَك احلٛمد ؿُمٙمرا،  ـ  ومْمال، وأٟم٧م رسم ٜم٤م طمّ٘م٤م، وٟمح وًمؽ اعم

َ يمّؾ قمًػم، وي٤مضم٤مسمَر يمرّؾ  ِرىّم٤م، وأٟم٧َم مل شمزل ًمذًمؽ أهال: ي٤مُُمٞمَنِّ

يمًػم، وي٤مص٤مطم٥َم يمّؾ ومريد، وي٤مُُمٖمٜمَل يمؾ وم٘مػم، وي٤مُُم٘مّقَي يمّؾ 

ـَ يمّؾ خَمٞمػ.. ينِّ قمٚمٞمٜم٤م يمرّؾ قمًرػم، ومتٞمًرػم  وٕمٞمػ، وي٤مُم٠مُم

حيترر٤مُج إمم اًمٌٞمرر٤من  اًمٚمٝمررّؿ يرر٤مُمـ ٓ اًمٕمًررػم قمٚمٞمررَؽ يًررػم.

واًمتٗمًػم.. طم٤مضم٤مشمٜم٤م يمثػم، وأٟم٧َم قم٤مملٌ َب٤م وظمٌػم. اًمٚمٝمّؿ إين 

 أظم٤مُف ُمٜمَؽ، وأظم٤مُف نرـ خير٤مُف ُمٜمرَؽ، وأظمر٤مُف نرـ ٓ

ٜمر٤م نرـ ٓ  خي٤مُف ُمٜمَؽ. اًمٚمٝمّؿ سمحؼِّ ُمرـ خير٤مُف ُمٜمرَؽ.. ٟمجِّ

شمٜم٤مم،  ٞمٜمؽ اًمتل ٓطمرؾمٜم٤م سمٕما خي٤مُف ُمٜمَؽ. اًمٚمٝمّؿ سمحؼِّ حمٛمدٍ 
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 ُيرام، وارمحٜم٤م سمُ٘مدَرشمَؽ قمٚمٞمٜمر٤م ومرال وايمٜمُٗمٜم٤م سمَٙمٜمَٗمَؽ اًمذي ٓ

اَٚمُؽ وأٟم٧َم صم٘مُتٜم٤م ورضم٤مؤٟم٤م.. وصغّم ا ّ قمغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد 

ؿ، واحلٛمد   رب اًمٕم٤معملم، قمدد ظمٚم٘مف،  وهًمِف وصحٌف وؾمٚم 

 ورى ٟمٗمًف، وزٟم٦م قمرؿمف، وُمداد يمٚماشمف.

يـ، وسمريمر٦ًم ذم اًمٕمٛمرر، اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمًمَؽ زي٤مدًة ذم اًمرد

وصح٦ًم ذم ادًد، وؾِمَٕم٦ًم ذم اًمررزق، وشمقسمر٦ًم ىمٌرؾ اعمرقت، 

وؿمٝم٤مدًة قمٜمد اعمرقت، وُمٖمٗمرَرًة سمٕمرد اعمرقت، وقمٗمرقًا قمٜمرَد 

احل٤ًمب، وأُم٤مٟم٤ًم ُمـ اًمٕمذاب، وٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ ادٜمر٦م، وارزىمٜمر٤م 

 اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ اًمٙمريؿ.. وصغّم ا ّ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمٍد وهًمفِ 

ؿ، جئ   ىئ ىئ یژ  وصحٌف وؾمٚم  ی  ی  ی 

مب  حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ   ژحئ 

 قمدد ظمٚم٘مف، ورى ٟمٗمًف، وزٟم٦م قمرؿمف، وُمداد يمٚماشمف. 

 وقمٚمرقَت  ،ذم قمٔمٛمتؽ دون اًمٚمٓمٗم٤مء اًمٚمٝمؿ يما ًمٓمٗم٧َم 

ُم٤م حت٧م أروؽ يمٕمٚمٛمؽ سما  وقمٚمٛم٧َم  ،سمٕمٔمٛمتؽ قمغم اًمٕمٔماء

 ،وؾم٤موس اًمّمدور يم٤مًمٕمالٟمٞم٦م قمٜمدك ٧مويم٤مٟم ،ومقق قمرؿمؽ
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 ،ًمٕمٔمٛمتؽ واٟم٘م٤مد يمؾ رء ،وقمالٟمٞم٦م اًم٘مقل يم٤مًمن ذم قمٚمٛمؽ

وصر٤مر أُمرر اًمردٟمٞم٤م  ،وظمْمع يمؾ ذي ؾمرٚمٓم٤من ًمًرٚمٓم٤مٟمؽ

أصرٌح٧م أو  ؿّ ـ يمرؾ َهراضمٕمؾ زم ُِمر ،وأظمرة يمٚمف سمٞمدك

قمٗمرقك قمرـ ذٟمرقيب  اًمٚمٝمرؿ إنّ ، ومٞمف ومرضم٤ًم وخمرضمر٤مً  أُمًٞم٧ُم 

 ودم٤موزك قمـ ظمٓمٞمئتل وؾمؽمك قمغم ىمٌٞمح قمٛمكم أـمٛمٕمٜمل أنْ 

أدقمقك هُمٜم٤ًم وأؾم٠مًمؽ  ،ومٞمف ٓ أؾمتقضمٌف ن٤م ىمٍمُت  أؾم٠مًمؽ ُم٤م

وأٟم٤م اعمزء إمم ٟمٗمز ومٞما سمٞمٜمرل  ٤ًًم وإٟمؽ اعمحًـ إزمّ ُمًت٠مٟم

وًمٙمـ  ،إًمٞمؽ سم٤معمٕم٤مِص ُض سمٜمٕمٛمؽ وأشمٌٖمّ  إزمّ  دُ شمتقدّ  ،وسمٞمٜمؽ

اًمث٘م٦م سمؽ محٚمتٜمل قمغم ادراءة قمٚمٞمؽ ومٕمد سمٗمْمٚمؽ وإطم٤ًمٟمؽ 

وصغم ا  قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمرد  إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ قمكم  

 أٟمر٧م ٓ إًمرف إّٓ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم "وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ، 

ُمّرة(. ذم يمّؾ حلٔمر٦م  41) "ؾمٌح٤مٟمؽ إين يمٜم٧م ُمـ اًمٔم٤معملم

  .فوُمداد يمٚماشم فوزٟم٦م قمرؿم فورو٤م ٟمٗمً فأسمدا قمدد ظمٚم٘م
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ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ     .ژڱ  

 :من اففػ  إػ ادروة افشوط افث فث

 أيمؼم و  احلٛمد، احلٛمرد سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا 

  رب اًمٕم٤معملم، اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم طمٌٞمٌؽ حمٛمد ذم يمؾ عمحر٦م 

وٟمٗمس، وقمغم هًمرف اًمٓمر٤مهريـ وصرحٌف إيمررُملم، وقمرغم 

إٟمٌٞمرر٤مء واعمرؾمررٚملم واعمالشٙمرر٦م اعم٘مرررسملم، ومجٞمررع قمٌرر٤مدك 

اًمّم٤محللم، وقمٚمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ وومٞمٝمؿ سمرمحتؽ ي٤مأرطمؿ اًمرامحلم ، 

وىمٜم٤م ذ اًمرٜمٗمس إُّمر٤مرة واقمّمٛمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وضمٜمقده، 

سم٤مًمًقء، واضمٕمؾ ٟمٗمقؾمٜم٤م ُمٓمٛمئٜم٦م سمٚم٘م٤مشؽ، وشم٘مٜمع سمٕمٓم٤مشرؽ 

وشمرى سم٘مْم٤مشؽ، واضمٕمؾ ٟمٗمقؾمٜم٤م راوٞم٦م ُمروٞم٦م، واضمٕمؾ 

تٜم٤م قمغم احلرؼ ومرٞما ٟم٘مرقل،  ٌّ ٟمٗمقؾمٜم٤م ذم اًمٜمٗمقس اًمٙم٤مُمٚم٦م، وصم

تٜم٤م قمرغم احلرؼ ومرٞما ٟمٕمت٘مرد،  ٌّ تٜم٤م قمغم احلؼ ومٞما ٟمٗمٕمؾ، وصم ٌّ وصم

ومع ىمٚمقسمٜمر٤م وُمًرت٘مر أرسم٤مسمرف اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ُمًت٘مر اًمٕمٚمؿ اًمٜمر٤م
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دي٤مرٟم٤م، اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ُمًت٘مر اًمٕمٚمؿ اًمٜمر٤مومع ىمٚمقسمٜمر٤م وُمًرت٘مر 

أرسم٤مسمف دي٤مرٟم٤م، اًمٚمٝمرؿ اضمٕمرؾ ُمًرت٘مر اعمٕمرومر٦م سمر٤م  ىمٚمقسمٜمر٤م 

وُمًت٘مر أرسم٤مَب٤م دي٤مرٟم٤م، واضمٕمؾ ُمًت٘مر اًمقرع احل٤مضمز ىمٚمقسمٜم٤م 

وُمًت٘مر أرسم٤مسمف دي٤مرٟم٤م، اًمٚمٝمؿ اضمٕمرؾ ُمًرت٘مر اًمٞم٘مرلم اًمتر٤مم 

تٜمر٤م قمرغم احلرؼ ومرٞما  ىمٚمقسمٜم٤م وُمًت٘مر أرسم٤مسمف ٌّ دي٤مرٟم٤م، اًمٚمٝمرؿ صم

تٜمر٤م قمرغم احلرؼ ومرٞما  ٌّ تٜم٤م قمغم احلؼ ومٞما ٟمٗمٕمرؾ، وصم ٌّ ٟم٘مقل، وصم

ٟمٕمت٘مد، وه٥ْم ًمٜمر٤م ُمقاهٌرؽ، واظمٚمرع قمٚمٞمٜمر٤م ظِمٚمرع اًمٙمررم 

وادقد اًمتل ظمٚمٕمتٝمر٤م سمٗمْمرٚمؽ قمرغم أطمرد ُمرـ قمٌر٤مدك أو 

ختٚمٕمٝم٤م قمغم أطمد ُمـ أهؾ ودادك وم٢مّٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ اًمٗمْمؾ سمرؽ، 

دك ُمرـ أهرؾ اًمٗمْمرؾ اًمٕمٔمرٞمؿ، ي٤م ذا اًمٗمْمؾ واضمٕمٚمٜم٤م قمٜمر

قم٤مُمٚمٜم٤م سم٤مًمٗمْمؾ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، ي٤مرمحـ  ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ُمٜم٤من ي٤م 

ـْ ًمٜم٤م وٓ شمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م، واقمٓمٜمر٤م وٓ حترُمٜمر٤م و  يمريؿ، اًمٚمٝمؿ يُم

هصمرٟم٤م وٓ شم١مصمر قمٚمٞمٜم٤م، وىمرسمٜم٤م وزدٟمر٤م ُِمرـ ومْمرٚمؽ سمرا أٟمر٧م 

أهٚمف، واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمّم٤مدىملم ُمٕمؽ وارزىمٜم٤م اًمقوم٤مء سمٕمٝمردك 

، ي٤م إًمف احلرؼ، واضمٕمٚمٜمر٤م ُمرـ ظمرقاص اًمذي قم٤مهدشمٜم٤م قمٚمٞمف
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اعمقوملم ًمؽ سم٤مًمٕمٝمقد، اًم٘م٤مشٛملم سم٤محلدود، اًمّمر٤مدىملم ُمٕمرؽ 

 اعمٜمجزيـ ًمٚمققمقد.

اًمٚمٝمؿ ارزىمٜم٤م يمال اًمِمٝمقد ورىّمٜم٤م ذم ُمراشم٥م اًمِمرٝمقد، 

وارزىمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ًمؽ ي٤م ُمٕمٌقد، وايمٗمٜم٤م ذ اًمِمٞمٓم٤من 

وضمٜمقده، وذ اًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًقء، وأقمٜم٤ّم قمغم ُم٤م شمريده 

ُمٜم٤ّم، وأصٚمح ًمٜم٤م احلس واعمٕمٜمك، وسمٚمٖمٜم٤م هُم٤مًمٜم٤م وومقق هُم٤مًمٜم٤م، 

وأٟمٔمٛمٜم٤م ُمع ُمـ أطم٧ٌٌم، وىمرسمٜم٤م ُمع ُمـ ىمّرسم٧م، وزدٟم٤م ُِمرـ 

ومْمٚمؽ ُم٤م أٟم٧م أهٚمف، وم٢مٟم٤م ـمٛمٕمٜمر٤م ذم ومْمرٚمؽ وأٟمر٧م حمرؾ 

اًمٓمٛمع، ورضمقٟم٤مك وأٟم٧م حمؾ اًمرضم٤م ء، ومال ظمٞمٌر٧م فمٜمقٟمٜمر٤م 

 وٓ رددَت ُم٠ًمًمتٜم٤م.

ُمٜم٤مؾمٙمف وُمِمر٤مقمره و (1)اًمٚمٝمؿ ووّمر طمّٔمٜم٤م ُِمـ هذا احل٩م

وؿمٕم٤مشره، وٓ شمٍمومٜم٤م إٓ سم٠موومر احلٔمقظ، ويمّؾ ُمٜمّر٤م سمٕمرلم 

اًمٕمٜم٤مي٦م ُمٚمحقظ، وُمـ يمؾ ؾمرقء وسمرالء وأذى ذم اًمرداريـ 

                                                           

 .اًمخ (شره٤م...وإن يم٤من ؾمٕمل قمٛمرة ومٞم٘مقل  )ووّمر طمٔمٜم٤م ُمـ هذه اًمٕمٛمرة وُمٜم٤مؾمٙمٝم٤م وُمِم٤مقمره٤م وؿمٕم٤م( 1
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حمٗمقظ، اًمٚمٝمؿ أصٚمحٜم٤م وأصٚمح سمٜم٤م، واضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ ظمرقاص 

اًمّم٤محللم إُمٜمر٤مء، واؾمرٚمؽ سمٜمر٤م ُمًر٤مًمؽ طمٌٞمٌرؽ حمٛمرد 

ـ ُمت٤مسمٕمتف ذم اًمٔم٤مهر والٗم٤مء ًْ ، وُُمرـ إصٗمك، وارزىمٜم٤م طُم

قمٚمٞمٜم٤م وقمغم مجٞمع ُمرو٤مٟم٤م وُمرى اعمًٚمٛملم سمٙمال اًمٕم٤مومٞمر٦م 

واًمِمٗم٤مء، واقمػ قمٜم٤ّم ي٤م ظمػم َُمـ قمٗم٤م، واًمٓمػ سمٜمر٤م ذم مجٞمرع 

أطمقاًمٜمرر٤م، وٓـمٗمٜمرر٤م يرر٤مًمٓمٞمػ اًمٚمٓمٗمرر٤مء، وأصررٚمح ؿمرر١مون 

اعمًٚمٛملم أمجٕملم، واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اَلرداة  اعمٝمترديـ، سمقضم٤مهر٦م 

ك اًمٜمٌل إُمرلم، وورصمترف اًمّمر٤محللم، واظمرتؿ ًمٜمر٤م سم٤محلًرٜم

واًمٞم٘ملم، واضمٕمؾ هظمرر يمالُمٜمر٤م ُمرـ اًمردٟمٞم٤م ٓ إًمرف إٓ ا ، 

سمح٘م٤مش٘مٝم٤م ُمتح٘م٘ملم، وأٟم٧م راٍض قمٜم٤ّم سمّن اًمٗم٤محت٦م إمم أرواح 

مجٞمرع ُمررـ طمرر٩ّم سمٞمتررؽ واقمتٛمررر وزار ٟمٌٞمررؽ ُمررـ قمٌرر٤مدك 

اًمّم٤محللم، وإمم أرواح مجٞمع اًمّم٤محللم، وإمم أرواح إٟمٌٞم٤مء 

ل واعمرؾمررٚملم وإمم روح ؾمررٞمد اعمرؾمررٚملم وإمم طميررة اًمٜمٌرر

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم ا  قمٚمٞمف وهًمف وؾمٚمؿ )اًمٗم٤محت٦م(. 



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ     .ژڱ  

 :من ادروة إػ اففػ   افشوط افرا ع

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمرد، اًمٚمٝمرؿ 

ًمؽ احلٛمد يما يٜمٌٖمرل درالل وضمٝمرؽ وقمٔمرٞمؿ ؾمرٚمٓم٤مٟمؽ 

ؾمٌح٤مٟمؽ ٓ ٟمحِص صمٜم٤مًء قمٚمٞمؽ أٟم٧م يما أصمٜمٞم٧َم قمغم ٟمٗمًؽ 

اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم قمٌدك وُمّمرٓمٗم٤مك ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد طمّمرٜمٜم٤م 

احلّملم وطمرزٟم٤م اعمتلم وقمروشمٜم٤م اًمقصم٘مك وسمف طمّ٘م٘مٜم٤م سمح٘م٤مشؼ 

وصّؾ ُمٕمف قمغم هًمف إـمٝمريـ وصرحٌف إيمررُملم اًمت٘مقى 

وقمغم ٟمٌٞمؽ إسمراهٞمؿ الٚمٞمؾ وقمغم ؾمٞمدٟم٤م إؾماقمٞمؾ وإؾمح٤مق 

وقمغم أُّمٜم٤م ه٤مضمر وأُّمٜم٤م ؾم٤مرة وقمغم َُمـ اشّمّمؾ َبؿ وذريتٝمؿ 

وأصررقَلؿ وومررروقمٝمؿ وأطمٌرر٤مَبؿ ُِمررـ أهررؾ ٓ إًمررف إٓ ا  

أمجٕملم وقمٚمٞمٜم٤م ُمٕمٝمؿ وومٞمٝمؿ وقمغم واًمرديٜم٤م وذوي احل٘مرقق 
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وقمرغم اعمًرٚمٛملم أطمٞمر٤مهؿ وأُمرقاهتؿ إمم يرقم  قمٚمٞمٜم٤م ظم٤مص٦م

 اًمديـ قم٤مُم٦م.

اًمٚمٝمؿ إّن ًمؽ قمقاشد ضمقد وًمرؽ ُمقاهر٥م وإطمًر٤من، 

وًمؽ وم٤مشْم٤مت اُمتٜم٤من، وأٟم٧م اًمرطمٞمؿ اًمررمحـ وىمرد وىمٗمٜمر٤م 

ُمٕمؽموملم ًمؽ سمزًمٚمٜم٤م وظمٓم٤مي٤مٟم٤م ؾم٤مشٚملم صٗمحؽ قما يم٤من ُمٜم٤ّم 

ُِمـ شم٘مّمػم وؾمقء وزًمؾ وإؾم٤مءة أدب ُمٕمؽ  (2) ذم طمّجٜم٤م هذا

أو ُمع أطمد ُِمـ ظمٚم٘مرؽ، وٟمًرتٖمٗمر ًمرذًمؽ  أو ُمع ؿمٕم٤مشرك

وٟمٜمدم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜم٤م، ؾم٤محمٜم٤م اًمٚمٝمؿ واقمػ قمٜم٤ّم ودم٤موز قمٜم٤ّم 

سمٗمْمٚمؽ وُم٤م ووّم٘م٧م ًمف ُِمـ الرػمات وم٤مىمٌٚمرف قمرغم ُمر٤م ومٞمرف 

واىمٌٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ومٞمٜم٤م وو٤مقمٗمف ًمٜم٤م قمٜمدك إمم ُم٤م ٓ ا٤مي٦م واىمٌؾ 

مجٞمع طمج٤مج سمٞمتؽ ومجٞمع زّوار ٟمٌٞمؽ ومجٞمع اًم٘م٤مشٛملم َبذه 

ر واعمِم٤مقمر، ومرّرج اًمٙمرسمر٤مت وادومرع أومر٤مت وسمٚمرغ اًمِمٕم٤مش

إُمٜمٞم٤مت، واظمٚمع قمٚمٞمٜم٤م الٚمع اًمًٜمّٞم٤مت ُمرـ شم٘مرقاك وُمرـ 

                                                           

 ـ ذم قمٛمرشمٜم٤م هذه... اًمخ(وإن يم٤من ؾمٕمل قمٛمره ومٞم٘مقل  )قما يم٤من ُمَ ( 1
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روقاٟمؽ إيمؼم وُمـ اعمٕمروم٦م سمؽ وُمـ اًمٞم٘ملم وُمـ اًمتقيمؾ 

قمٚمٞمؽ وُمـ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٦م وُمـ اًمّمدق ُمٕمؽ وُمـ 

اإلىم٤ٌمل اًمّم٤مدق قمٚمٞمؽ وُمـ اًمتقضّمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م إًمٞمؽ، اًمٚمٝمرؿ 

ام اإلىم٤ٌمل واىمٌؾ سمقضمٝمؽ اًمٙمريؿ قمٚمٞمٜم٤م ذم مجٞمع ّذومٜم٤م سمدو

إطمقال وٓ شمٙمٚمٜمر٤م إمم أٟمٗمًرٜم٤م وٓ إمم أطمرد ُمرـ ظمٚم٘مرؽ 

 ـمروم٦م قملم وٓ أىمؾ ُمـ ذًمؽ ي٤م ذا ادالل.

اًمٚمٝمؿ قم٤مُمٚمٜم٤م سمٛمحض اإلومْم٤مل وارومٕمٜمر٤م إمم اعمراشمر٥م 

اًمٕمقال وٟمّ٘مٜم٤م قمـ مجٞمع إدران واصٚمح ًمٜم٤م اًمن واإلقمالن 

ٌّر٧م ًمٜمر٤م إريمر٤من وؿمرّٞمد ًمٜمر٤م وصّػ ًمٜم٤م اًمٗم١ماد وادٜم٤من و صم

اًمٌٜمٞم٤من وارومٕمٜم٤م إمم أقمرغم ُمٙمر٤من واهمٛمرٟمر٤م سمٜمٗمحر٤مت ؾمرٞمد 

إيمقان واضمٕمٚمٜم٤م ذم طميشمف ُمع أهؾ اًمٕمروم٤من وٟم٤مفمريـ إمم 

اًمقضمررف سم٠مطمًررـ اًمٜمٔمررر ذم ُمراشمرر٥م آُمتٜمرر٤من واعمقاصررٚم٦م 

واإلطم٤ًمن وأؾمٛمك ُمٕم٤مين اًمتدان يما هق ًمؽ ٓشؼ سمجقدك 

 ي٤مُمٜم٤من.
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ژ     ژ   ژ ڈ   ک  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڑ  ک   ڑ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ     .ژڱ  

 :من اففػ  إػ ادروة افشوط اخل مس

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمد، احلٛمرد 

  رّب اًمٕم٤معملم اًمٚمٝمؿ صّؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك ويمّرم قمغم قمٌدك 

 وطمٌٞمٌؽ إُملم، اًمذي ذقم٧َم ًمٜم٤م سمف اًمنماشع، وسمٞمٜم٧َم ًمٜمر٤م

سمررف إطمٙمرر٤مم واًمًررٜمـ، ٟمًرر٠مًمؽ اًمٚمٝمررؿ آهتررداء َبديررف، 

وآؾمررت٘م٤مُم٦م قمررغم ـمري٘مررف، وأن شمٙمٗمٞمٜمرر٤م سمررف يمٞمررد اًمررٜمٗمس 

واًمِمٞمٓم٤من وذ يمؾ ذ ُمـ الالشؼ أمجٕملم ذم يمرؾ إهار 

 وإقمالن.

تٜم٤م سمتثٌٞمتؽ، واؾمٚمؽ سمٜم٤م ؾمٌٞمؾ  ٌّ اًمٚمٝمؿ أّيدٟم٤م سمت٠ميٞمدك، وصم

٤مل، أهؾ شمقومٞم٘مؽ، وأُمّدٟم٤م سم٤مًمتقومٞمؼ ذم يمؾ طم٤مل، وسمٚمٖمٜم٤م أُم

وارومٕمٜم٤م إمم اعمراشم٥م اًمٕمقال، وأصٚمح ًمٜم٤م وُمٜم٤ّم وومٞمٜم٤م إىمقال 
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وإومٕم٤مل واًمٜمٞم٤مت واعم٘م٤مصد واحل٤مٓت وإطمرقال ومجٞمرع 

 اًمّمٗم٤مت والالل.

اًمٚمٝمؿ طمّٚمٜم٤م سمحٚمٞم٦م ؾمٞمد اًمقضمرقد، وأصمٌتٜمر٤م سمرف ذم أهرؾ 

اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد، وسمّٚمٖمٜم٤م أُم٤مل واًم٘مّمقد، وامجٕمٜم٤م سم٠مطم٤ٌمسمٜمر٤م 

 قد.ذم أقمغم ومردايس دار الٚم

اًمٚمٝمؿ أصٚمح ًمٜم٤م اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد، وارومٕمٜم٤م ذم ُمراشمر٥م 

اًمريمع اًمًجقد، واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمقاصؽ ويُمّٛمؾ أهؾ اًمقوم٤مء 

سم٤مًمٕمٝمقد، اًمٚمٝمؿ ادومع قمٜم٤م أوم٤مت، وسمّٚمٖمٜم٤م إُمٜمٞم٤مت، ويمرـ 

ًمٜم٤م سما أٟم٧م أهٚمف ذم مجٞمع احل٤مٓت، اًمٚمٝمؿ طمّ٘م٘مٜم٤م سمٛم٘م٤مُمر٤مت 

ُمٜمؽ  اًمِمٝمقد، وارومٕمٜم٤م سمٛمراشمٌف ُمع ظمقاص أهٚمٞمف اعمٛمٜمقطملم

 سم٤معمقدة ي٤مودود.

تٜم٤م قمغم احلرؼ ذم  ٌّ تٜم٤م قمغم احلؼ ذم ُم٤م ٟم٘مقل، وصم ٌّ اًمٚمٝمؿ صم

تٜم٤م قمغم احلؼ ذم ُم٤م ٟمٕمت٘مرد، اًمٚمٝمرؿ ادومرع قمٜمر٤م  ٌّ ُم٤م ٟمٗمٕمؾ، وصم

إؾمقاء، وأصٚمح ًمٜم٤م اإلهار واًمٜمجرقى، وامجٕمٜمر٤م سمًرٞمد 

اًمقضمقد، وسمٚمٖمٜم٤م سمف اعم٘مّمقد، وارزىمٜم٤م طمًـ اًمتٚم٘مل وإظمذ 
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ٝمؿ ن٤م أٟمزًمتف قمٚمٞمف، واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ قمٜمف، وارومٕمٜم٤م ذم ُمراشم٥م اًمٗم

أهؾ اإلىم٤ٌمل اًمّم٤مدق قمٚمٞمؽ وأهؾ اًم٘مٌرقل ُمٜمرؽ، اًمٚمٝمرؿ 

قم٤مُمٚمٜم٤م سم٤مإلومْم٤مل، وأصٚمح ًمٜم٤م يمؾ طم٤مل، وأضمرزل ًمٜمر٤م ُمرـ 

طميشمؽ اًمٜمقال، واظمتؿ ًمٜم٤م سم٤محلًٜمك ير٤م أيمررم إيمررُملم 

سمن اًمٗم٤محت٦م إمم طمية مجٞمع حمٌقسمٞمؽ واعم٘مرّرسملم وؾمر٤مداشمٜم٤م 

ا  ذم هم٤مُمض قمٚمٛمف ظم٤مصر٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهريـ وأوًمٞم٤مء 

 وإمم أرواح اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م وإمم طمية اًمٜمٌل. )اًمٗم٤محت٦م(.

ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ     .ژڱ  

 :من ادروة إػ اففػ   افشوط افس  س

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمد، احلٛمرد 

رّب اًمٕم٤معملم اًمٚمٝمؿ صرّؾ قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد وقمرغم هًمرف   

ـ قمٜمدك هتدي َب٤م اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ رمح٦ًم ُمِ  وصحٌف وؾمٚمؿ،

ًمَٗمترل، َب٤م ؿمٕمثل، وشمرّد َب٤م أُ  ىمٚمٌل، ودمٛمع َب٤م ؿمٛمكم، وشمٚمؿّ 
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ل، وحتٗمرظ َبر٤م همر٤مشٌل، ٜمِريْ ، وشم٘ميض َب٤م دَ ديٜملوشمّمٚمح َب٤م 

، ض َب٤م وضمٝملوشمرومع َب٤م ؿم٤مهدي، وشمزيمل َب٤م قمٛمكم، وشمٌٞمّ 

ل َب٤م رؿمدي، وشمٕمّمٛمٜمل َب٤م ُمـ يمؾ ؾمرقء، اًمٚمٝمرؿ ٝمٛمٜموشمٚم

قمٓمٜمل إياٟم٤ًم ص٤مدىم٤ًم، وي٘مٞمٜم٤ًم ًمٞمس سمٕمده يمٗمر، ورمح٦م أٟم٤مل َب٤م ا

ذف يمراُمتؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ اًمٗمقز 

قمٜمد اًم٘مْم٤مء وُمٜم٤مزل اًمِمرٝمداء وقمرٞمش اًمًرٕمداء وُمراوم٘مر٦م 

٤مضمتل إٟمٌٞم٤مء واًمٜمٍم قمغم إقمداء، اًمٚمٝمؿ إين أٟمزُل سمؽ طمر

 ،إمم رمحترؽ وإن ىمٍم رأيل، وورٕمػ قمٛمركم، واومت٘مررُت 

وم٠مؾم٠مًمؽ ي٤م ىم٤م  إُمقر وي٤م ؿم٤مذم اًمّمدور يمرا دمرػم سمرلم 

اًمٌحقر أن دمػمين ُمـ قمذاب اًمًٕمػم، وُمرـ دقمرقة اًمثٌرقر 

قمٜمرف  َػ ٕمُ قمٜمف رأيل، وَور ٍُمَ وُمـ ومتٜم٦م اًم٘مٌقر، اًمٚمٝمؿ ُم٤م ىمَ 

ـ ـ ظمػم وقمدشمف أطمردًا ُِمرُمٜمٞمتل ُمِ أقمٛمكم، ومل شمٌٚمٖمف ٟمٞمتل، و

ـ قم٤ٌمدك، ومر٢مين أرهمر٥م ظمٚم٘مؽ أو ظمػم أٟم٧م ُمٕمٓمٞمف أطمدًا ُمِ 

اًمٚمٝمرؿ اضمٕمٚمٜمر٤م هر٤مديـ  .ي٤مرّب اًمٕمر٤معملم فإًمٞمؽ ومٞمف وأؾم٠مًمٙم

ًا ُمٝمديلم همػم و٤مًملم، وٓ ُمْمٚملم، طمرسم٤ًم ٕقمداشؽ، وؾمرٚمّ 



  زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار

ٕوًمٞم٤مشؽ، ٟمح٥م سمحٌؽ اًمٜمر٤مس وٟمٕمر٤مدي سمٕمرداوشمؽ ُمرـ 

ؽ اإلضم٤مسمر٦م، ُمٜمرظم٤مًمٗمؽ ُمـ ظمٚم٘مؽ، اًمٚمٝمؿ هرذا اًمردقم٤مء و

إّٟم٤م   وإّٟم٤م إًمٞمرف راضمٕمرقن، ووقمٚمٞمؽ اًمتٙمالن، وهذا ادٝمد 

ذي احلٌررؾ  اًمٕمرركم اًمٕمٔمررٞمؿ.ٓ طمررقل وٓ ىمررقة إٓ سمرر٤م  و

اًمِمديد، وإُمر اًمرؿمٞمد، أؾم٠مًمؽ إُمـ يقم اًمققمٞمد وادٜم٦م 

يرقم الٚمرقد، ُمررع اعم٘مرّرسملم اًمِمررٝمقد، واًمريّمرع اًمًررجقد، 

واعمقوملم سم٤مًمٕمٝمقد، إٟمرؽ رطمرٞمؿ ودود، أٟمر٧م شمٗمٕمرؾ ُمر٤م شمريرد، 

س ػ سمر٤مًمٕمز وىمر٤مل سمرف، ؾمرٌح٤من اًمرذي ًمرٌِ شمٕمٓمّ  ؾمٌح٤من اًمذي

ّ ًمرف، اعمجد وشمٙمرّر  م سمرف، ؾمرٌح٤من اًمرذيٓ  يٜمٌٖمرل اًمتًرٌٞمح ٓإ

، ؾمٌح٤من ذي اًمٗمْمرؾ واًمرٜمٕمؿ، ؾمرٌح٤من ذي اًم٘مردرة واًمٙمررم

يمرؾ رء  ، ؾمٌح٤من اًمذي أطمَمؾمٌح٤من ذي ادالل واإليمرام

وٟمرقرًا  سمٕمٚمٛمف، اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ زم ٟمقرًا ذم ىمٚمٌل، وٟمرقرًا ذم ىمرؼمي،

وٟمقرًا ذم سمٍمي، وٟمقرًا ذم ؿمرٕمري، وٟمرقرًا ذم ذم ؾمٛمٕمل، 

، سمنمي، وٟمقرًا ذم حلٛمل، وٟمقرًا ذم دُمل، وٟمقرًا ذم قمٔم٤مُمل

، وٟمقرًا ُمـ سملم يدي، وٟمقرًا ُمرـ ظمٚمٗمرل، وٟمقرا ذم قمّمٌل
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وٟمقراً قمـ يٛمٞمٜمل، وٟمقرًا قمـ ؿمازم، وٟمقرًا ُمـ ومقىمل، وٟمقرًا 

، اً ُمـ حتتل، اًمٚمٝمؿ زدين ٟمقرًا، وأقمٓمٜمل ٟمقرًا، واضمٕمؾ زم ٟمقر

 وصغم ا  قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

أؾمتٖمٗمر ا ّ اًمذي ٓ إًمف إّٓ هَق اًمرمحـ اًمررطمٞمؿ احلرل 

 27يٛمقت وأشمرقُب إًمٞمرف.. ربِّ اهمٗمرر زم ) اًم٘مٞمقم اًمذي ٓ

 ُمرة(.

 ُمرة(. 27أؾمتٖمٗمُر ا ّ ًمٚمٛم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت )

ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ک    ک  گ  گ  گ  

ں ڱ     .ژڱ  

 : من اففػ  إػ ادروة  افشوط افس  ع

سمًؿ ا  ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمؼم و  احلٛمرد، احلٛمرد   

رب اًمٕم٤معملم وصغم ا  قمغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد وقمرغم هًمرف وصرحٌف 

أمجٕملم، اًمٚمٝمؿ اهمٛمر مجٞمع احلج٤مج واًمٕمرّار سمٕمج٤مشر٥م اًمٕمٓم٤مير٤م، 

 ع اًمٌالي٤م، واٟمنم سمٞمٜمٝمؿ اٟمنماح اًمّمردور،وادومع قمٜم٤ّم وقمٜمٝمؿ مجٞم
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وين َلؿ مجٞمع إُمقر وارومع قمٜم٤ّم وقمٜمٝمؿ مجٞمرع اًمٌالير٤م ذم 

اًمٌٓمقن واًمٔمٝمقر، اًمٚمٝمؿ أفمٝمر هصم٤مر ىمٌقل طمّجٝمؿ وقمٛمرهتؿ 

ذم ؿم١مون اعمًٚمٛملم، ومجٞمع اًمٕم٤معملم ذم اعمِم٤مرق واعمٖمر٤مرب، 

سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم. اًمٚمٝمؿ أىمر قمٞمقن أهؾ اًمّمرالح 

٤م مجٞمع اًمٖمٛمقم واَلٛمقم وإشمراح، واؾم٘مٜم٤م سمٛمحض وادومع قمٜمّ

ومْمٚمؽ ُمـ أقمذب اًمراح، ورّوح ًمٜم٤م سمجرقدك إرواح، ير٤م 

ـّ  يمريؿ ي٤م ومت٤مح، ي٤م ُمٜم٤من ي٤م ُمٜم٤مح، ي٤م ذا ادقد اًمٙمرريؿ، واعمر

اًمٕمٔمٞمؿ، واإلطم٤ًمن اًم٘مديؿ، ي٤م أيمرم إيمررُملم ير٤م أرطمرؿ 

اًمرامحلم. اًمٚمٝمؿ ارطمؿ ووم٤مدشمٜمر٤م، وأيمررم ووم٤مدشمٜمر٤م، وأقمٔمرؿ 

شمٜم٤م سم٤مًمقوم٤مدة قمٚمٞمرؽ وقمرغم سمٞمترؽ احلررام وُمِمر٤مقمرك ضم٤مشز

اًمٕمٔم٤مم. اًمٚمٝمؿ يمـ ًمٜم٤م سما يمٜم٧َم سمف عمـ أذىمتٝمؿ طمالوة اعمٕم٤مُمٚم٦م 

ُمٕمؽ، ويمِمرٗم٧َم َلرؿ قمرـ أهار أقمرال احلر٩م واًمٕمٛمررة 

وأريم٤ماا وواضم٤ٌمهتا وؾمٜمٜمٝما شمٕمّٚم٘م٤مً سمحٌٞمٌؽ اعمخت٤مر، وشمذوىم٤ًم 

ذم ـمّٞمٝمر٤م عم٤م اٟمٓمقت قمٚمٞمف أقماَلا ُمـ إهار، وُمِم٤مهدًة عم٤م 

ُمـ ؾمقاـمع إٟمقار، سمذوق ظمّّمّم٧َم سمرف ظمرػمة إظمٞمر٤مر، 
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٧ٌَِّم قمغم ىمدم  َقى، وصُم
ًِ وهم٤مب سمف َُمـ هم٤مب ومٞمؽ قمـ مجٞمع اًم

قى يما هق ٓشؼ سمجقدك سم٤مًمن واًمٜمجقى.  ً  اًم

 ربنااان عىا نااان باااا  ل م ناااان

 

 رب   ل منااان علاااعـ انا اااانن

اااا    لناااان  هناااان هفق   رب فق 

 

 هقااااااعبنت لنااان ـ ناانااااانن

 أهؾ اًم٘مٓمر أٟمثك وذيمر ُمع 

قاااااه   اااان اااااقنن ههف   رب هف 

 

 تاتيض قوالً هف اًل كامن

 هعرزق علكااح الااالال نع ااا 

 

ا ااااااال   ه خاااااالت  تقوااااانت   

 ُٟمْح٣َم سم٤ملػِم وُٟمْٙمٗمك يمؾ ذ 

 ربنن هعصلح لنن كح علشًهن

 

 ه قاا  بنلاااان منااي عل وااون

اون   هعقضِّ  ن ن ربنن كاح علايِّ

 

 ن رساح ع ناااونقباح   ن  تيتوناا

ـْ ؾمؽمْ    واهمٗمر واؾمؽم أٟم٧َم أيمرم َُم

 هصالة عهلل تغشى ع صافاى

 

ن إىل عحلاِِّّ ن نىان هعلوفانت  م 

 بك اانب فوا  للناانس ااااانت 

 

ن ااف    َ  ه ااا ع ا علكااااعّش عل

 وقمغم اًمّمح٥م اعمّم٤مسمٞمح اًمٖمرر 

 عللهاااا   ع ااااااايىن  ااااااايع 

 

 باج لنا ممن ت سارع  يف راا 
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نااااان هل اااااوع هال تول   واااااًن سا

 

 بال جت لنا ممن خالف أمر  بعصا 

 *** 

ـققق   قيققق  َسْؾـ ققققققاظ ج َّ

 

ـقِ  ْؾـققققق   ققققققققَلكَّ  اْؿَسَ

  ققققققَرْؾـقَأش ـ ققققققوأك 

 

ْؾـققق  َفَظقققى ظقققذ  َأْذَ

 هْ َتْوَ ققق ظؾقـققق  ْب قققققَؾتُ  

 

قققاَّ  َتْغِسقققُا   هْ َحْو ققق ـُ

 افَعققْوجاِت  فـقق  واْشققُسْ  

 

ْوظ ِت ققققققاف وآِمققققنِ   رَّ

 افِقققققِديـ فِو واْؽِػقققققْر  

 

 ومْوُفو ِيـققققققققق  َجبِّ 

 واإلخقققوانِ  وإهقققاِ  

 

 اخِلققققققاّلنِ  وشققققق ئِرِ 

ققققققاِّ   ـُ اَّقققققق بِيْ  و  هْ حَمَ

 

ةٍ  أو  هْ ُصقققْحاَ  أو ِجقققْرَ

قققققعْ  وادْسقققققؾؿغَ    َأْْجَ

 

َ  غَ ققققققآمِ   اْشققققَؿعْ  َجّبِّ

 َمـّققق  ُجقققو اً  وَ  َؾْلقققالً  

 

 ِمـّققققق   ِ ـتِسققققق ٍب  ٓ

ُشقققولِ    دْفقققَطَػى   افرَّ

 

 ولِ ُشققق  ُِؽققاِّ  َكْحَظققى

 َجّبِّ  وَشقققققؾم َصقققققذَّ  

 

 احَلققققبِّ  َظققققدَّ  َظَؾْقققققهِ 

قققققْحِب  وآفِقققققهِ    واففَّ

 

ققْحِب  َضققشِّ  ِظققدا َ   افسُّ

 فإِِلفققققققهِ  واحَلْؿققققققُد  

 

 وافتَّـقققق ِهي افَاققققْدءِ  يف
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ک    ژ ڑ  ک   ڑ   ژ    ژ ڈ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ں ڱ      . ژڱ  

  ظ ء  عد افسعي: 

رب اًمٕم٤معملم اًمٚمٝمؿ صّؾ وؾمٚمؿ قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م  احلٛمد  

حمٛمد وهًمف وصحٌف أمجٕملم، رقم٤مٟم٤م ا  سمٕملم قمٜم٤ميتف وشمقٟٓمر٤م 

سما شمقمّم سمف ظمقاص اًمّم٤مدىملم ُمٕمف واعمٜمٞمٌلم إًمٞمف، واعم٘مٌٚمرلم 

قمٚمٞمف، وأقم٤مد قمٚمٞمٜمر٤م قمقاشرد هرذه اعمِمر٤مقمر وهرذه اعمِمر٤مهد 

وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ظمرقاص أهرؾ اًمتٚمّ٘مرل وأهرؾ اًمتٜمّ٘مرل وأهرؾ 

احلٗمظ، واعمٕمقٟم٦م وأهؾ اًمتٛمٙملم وأهؾ اًمٞم٘ملم  اًمؽمىّمل وأهؾ

وأهؾ اإليان وأهؾ اًمّمٗم٤مء وأهؾ اًمقومر٤مء وأهرؾ اًمّمردق 

وأهؾ اإلظمالص، ٟم٠ًمًمف أْن يٛمٓمر قمٚمٞمٜمر٤م ؾمرح٤مش٥م ادرقد 

اًمقاؾمع ويرومٕمٜم٤م إمم اعم٘م٤مم اًمراومع ويرسمٓمٜم٤م سم٤محلٌٞم٥م اًمِم٤مومع، 

ويٌٚمٖمٜم٤م اعمٓم٤مُمع وومقق اعمٓم٤مُمع ويّمٚمح اًمِم٠من يمّٚمف ويردومع 
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وقمغم يمؾ ٟمٞم٦م ص٤محل٦م وإمم طمية اًمٜمٌرل حمٛمرد  اًمنم وأهٚمف

 صغم ا  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ. )اًمٗم٤محت٦م(.

ُمـ اًمًٕمل طمٚمؼ أو ىمٍم ؿمٕمر اعمٕمتٛمر اعمتٛمتع وم٢مذا ومرغ 

 اعمٗمرد واًم٘م٤مرن ُمـ ذًمؽ. وُيذجرأؾمف وضمقسم٤ًم. 
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 أعنال احلج قبل اليوو الثامً مً ذي احلجة
 

ـ أقمرال اًمٕمٛمررة ل اعمتٛمتع ُمِ سمٕمد أن يٜمتٝم أوًٓ ادتؿتع:

ؾ، وي٘مرٞمؿ )ُمـ ـمقاف وؾمٕمل وطمٚمؼ أو شم٘مّمػم( وم٢مٟمف يتحٚمّ 

دًا َلردي اًمتٛمترع وم٢مٟمرف حيررم سمٛمٙم٦م طمالًٓ. صمؿ إن يم٤من واضمِ 

ف إمم ُمٜمرك. وإن يمر٤من سم٤محل٩م ذم ص٤ٌمح اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ويتقضّمر

ومٞمّمقم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمرٌٕم٦م  همػم واضمد َلدي اًمتٛمتع

حيرم سم٤محل٩م ًمٞمٚم٦م مخس ويّمقم ن إذا رضمع إمم سمٚمده وذًمؽ سم٠م

ال٤مُمس واًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع، صمؿ خيرج ُمع احلج٤مج ُمٗمٓمررًا 

ص٤ٌمح اًمث٤مُمـ إمم ُمٜمك، وًمرف أن حيررم ًمٞمٚمر٦م ؾمر٧م ويّمرقم 

اًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع واًمثر٤مُمـ، أو حيررم ًمٞمٚمر٦م ؾمرٌع ويّمرقم 

 اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع.

ـ سمٕمد أن يٜمتٝمل اعمٗمرد واًم٘م٤مرن ُمِ  :ث كقً : ادػر  وافؼ جن

اًم٘مدوم وؾمٕمل احل٩م ومٕمٚمرٞمٝما اًمٌ٘مر٤مء سمر٢مطمراُمٝما ذم ـمقاف 

ُمٙم٦م طمتك خيرضم٤م ُمع احلج٤مج ص٤ٌمح اًمٞمقم اًمث٤مُمـ إمم ُمٜمك. 

صمالصمر٦م ومٞمّمرقم  ًم٘مررانصمؿ إن يم٤من اًم٘م٤مرن همػم واضمد َلدي ا

أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم سمٚمده وذًمرؽ سمر٠من يّمرقم 
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أو يّمرقم ىمٌرؾ ، ُمرثاًل اًمٞمقم ال٤مُمس واًم٤ًمدس واًمًر٤مسمع 

رُم٤م ، صمؿ خيرج ُمرع احلجر٤مج ُمٗمٓمررًا صر٤ٌمح ذًمؽ ُم٤مدام حم

اًمث٤مُمـ إمم ُمٜمك، وًمف أن يّمقم اًم٤ًمدس واًم٤ًمسمع واًمثر٤مُمـ، 

 أو يّمقم اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع.
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 أعنال احلج يف يوو الرتوية الثامً مً ذي احلجة
صر٤ٌمح اًمٞمرقم اًمثر٤مُمـ سمٕمرد  ف احلجر٤مجاًمًٜم٦م أن يتقضّم 

 ؿ أنْ صالة اًمّمٌح إمم ُمٜمك سمحٞم٨م يّمٚمقن اًمٔمٝمر َب٤م، وَلر

 ٝمقا إمم ُمٜمك ىمٌؾ ومجر اًمث٤مُمـ.يتقضّم 

يّمٚمقا سمٛمٜمك اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب  أنْ  واًمًٜم٦م هذا اًمٞمقم

 واًمٕمِم٤مء، ويٌٞمتقا َب٤م، ويّمٚمقا َب٤م اًمّمٌح ويٙمثروا ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م..
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 أعنال احلج يف يوو عرفة التاشع مً ذي احلجة
 

ـّ  ف احلج٤مج إمم قمروم٦م سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس. يتقضّم  أنْ  يً

قىمقف سمٕمروم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من احل٩م، وىمد ىم٤مل ومٞمف رؾمقل واًم

  (احلج ظرؾة())وؾمٚمؿ وهًمف ا  صغم ا  قمٚمٞمف 

ـ اعمحدد، وهق  ُمِ  اًمقىمقف ذم اًمقىم٧م وج٥م أن يٙمقن

زوال اًمِمٛمس يقم قمروم٦م إمم ومجر اًمٞمقم اًمٕم٤مذ وهرق يرقم 

 قمٞمد إوحك.

سمنمط أن يٙمرقن ورٛمـ اًمقىمر٧م  وأىمؾ اًمقىمقف حلٔم٦م

 اعمحدد.

يٙمقن احل٤مج أهراًل ًمٚمٕمٌر٤مدة، ومرال يّمرح ويِمؽمط أن 

 وىمقف اعمٖمٛمك قمٚمٞمف وٟمحقه.

سمحٞمر٨م  أُم٤م اًمٌ٘م٤مء ذم اعمقىمرػ طمترك شمٖمررب اًمِمرٛمس

جٛمع احل٤مج ذم وىمقومف سملم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وم٘مٞمؾ  إٟمف واضم٥م، 

 واعمٕمتٛمد اؾمتح٤ٌمسمف.
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اًمٚمٝمؿ إًمٞمرؽ  ف إمم قمروم٤مت أن ي٘مقل ويًتحًـ قمٜمد اًمتقضّم 

ٟمٌرل ُمٖمٗمرقرا وم٤مضمٕمرؾ ذ وًمقضمٝمؽ اًمٙمريؿ أردُت  شمقضمٝم٧ُم 

وٓ ختٞمٌٜمرل إٟمرؽ قمرغم يمرؾ رء  ،وطمجل ُمؼمورا ارمحٜمل

 ىمدير، ويٙمثر ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م.

 طمٙمرؿًمف قن اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجع شم٘مديؿ. وُمـ يم٤من ويّمٚمّ 

٤ًمومر ومٚمف ىمٍمَه٤م ريمٕمتلم ريمٕمترلم. وٓ يٖمٗمرؾ قمرـ صرالة اعم

 اًمًٜـم اًمراشم٦ٌم.

، ومٗمل أي ُمقورع وىمرػ ُمٜمٝمر٤م وقمروم٤مت يمٚمٝم٤م ُمقىمػ

ي قمرٟمر٦م، وي٘مرع ومٞمرف ادرزء وًمٞمس ُمـ قمروم٤مت وادأضمزأه.

 اعم٘مدم ُمـ ُمًجد ٟمٛمرة ومال يّمح اًمقىمقف ومٞمف.

 شـن افوؿوف  عرؾة :

 .اًمٖمًؾ واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٓمٝم٤مرة واؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م.1

صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجع شم٘مديؿ أول اًمقىم٧م. وشمٕمجٞمؾ .2

 اًمقىمقف سمٕمروم٦م سمٕمد ذًمؽ.
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يٗمٓمر احل٤مج ذًمؽ اًمٞمقم وٓ يّمقم إٓ إن يمر٤من  أنْ  .3

اًمتٛمتع أو اًم٘مران: عمـ قمجز قمـ اَلدي، وأطمرم  صقم يمٗم٤مرة

 ًمٞمٚم٦م ؾمٌع ُمثاًل ومٞمّمقم اًم٤ًمسمع واًمث٤مُمـ واًمت٤مؾمع.

 . اإليمث٤مر ُمـ ىمراءة اًم٘مرهن وأقمال الػم.4 

اإليمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء واًمذيمر واًمتٚمٌٞم٦م ىم٤مشًا وىم٤مقمدًا. ُمع .5  

طمْمقر اًم٘مٚم٥م اًمتيع والِمقع واإلحل٤مح ورومرع اًمٞمرديـ 

وحت٘مؼ اإلضم٤مسم٦م، واومتت٤مح ذًمرؽ وإفمٝم٤مر اًمْمٕمػ وآومت٘م٤مر 

واظمتت٤مُمف سم٤محلٛمد واًمتًٌٞمح واًمّمالة قمغم اًمرؾمقل صغم ا  

 وؾمٚمؿ، واًمت٠مُملم.وهًمف قمٚمٞمف 

 اًمؼموز ًمٚمِمٛمس سمحٞم٨م ٓ يتير. .6 

احلذر ُمرـ اعمخ٤مصرٛم٦م واعمِمر٤ممت٦م واًمٙمرالم احلررام .7

 واطمت٘م٤مر أطمد.

آطمررؽماز قمررـ إورر٤مقم٦م اًمقىمرر٧م ذم اعم٤ٌمطمرر٤مت  .8 

 واعمٙمروه٤مت.
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روى ُمًٚمؿ قمرـ قم٤مشِمر٦م    يف ؾلا يوم ظرؾةومم  وج 

ؿ ىم٤مل  وهًمف أّن رؾمقل ا  صغم  ا  قمٚمٞمف  َم  ِمْن َيْوٍم ))وؾمٚم 

ُه  َثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِ  اهلل ؾِقِه َظْاًدا ِمَن افـَّ ِج ِمْن َيْوِم َظَرَؾَة، َوإِكَّ ـْ َأ

ءِ َفَقْدُكو ُثمَّ ُيَا ِهي هِبِم اْداَلئَِؽَة، َؾَقُؼوُل َم  أَ  َٓ  .((َجاَ  َهُم

وروى ُم٤مًمؽ قمـ ـمٚمح٦م أن رؾمقل ا  صغم ا  قمٚمٞمرف 

هقو ؾققه أصقغر  افشقط ن يوم ً  ىؤم  جُ ))وؾمٚمؿ ىم٤مل  وهًمف 

وٓ أ حر وٓ أحؼر وٓ أؽقظ مـه يف يوم ظرؾة، وم  باك إٓ 

  .((ل افرمحة وجت وز اهلل ظن افذكوب افعظ مد  جأى من تـزّ 

  صغم ا  شمٕمر٤ممم اًمؽمُمذي وهمػمه قمـ رؾمقل ا روىو

أومْمؾ اًمدقم٤مء يقم قمروم٦م، وأومْمؾ ُم٤م »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل  

ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌّٞمقن ُمـ ىمٌكم  ٓ إًمف إٓ ا  وطمده ٓ ذيرؽ 

 ش.ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمديٌر 
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 عرفة مً أدعية يوو
 

ٓ إًمف إٓ ا  وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، 

 يمؾ رء ىمديٌر.  وهق قمغم

اًمٚمٝمؿ ًمؽ احلٛمد يم٤مًمرذي ٟم٘مرقُل، وظمرػًما نر٤م ٟم٘مرقل، 

ٙمل وحمٞم٤مَي ونر٤ميت، وإًمٞمرؽ ُمرآيب،  ًُ اًمٚمٝمؿ ًمؽ صاليت وٟم

وًمؽ ريّب شُمراصمل، اًمٚمٝمؿ إين أقمرقُذ سمرؽ ُمرـ قمرذاب اًم٘مرؼم 

ووؾمقؾم٦م اًمّمدِر وؿمت٤مِت إُمر. اًمٚمٝمؿ إين أقمقُذ سمؽ ُمرـ 

 ذِّ ُم٤م دملء سمف اًمريح.

ۋ   چ (   ٻ ) ۋ   ٴۇ   ۅ  ۈ   ۅ  

ې ې   ( إين فمٚمٛم٧ُم )افؾفم چۉ  ۉ  ې  

ٟمٗمز فمٚمًا يمٌػًما يمثرػًما وإٟمرف ٓ يٖمٗمرُر اًمرذٟمقَب إٓ أٟمر٧م، 

وم٤مهمٗمر زم ُمٖمٗمرًة ُمـ قمٜمدك، وارمحٜمرل إٟمرؽ أٟمر٧م اًمٖمٗمرقر 

اًمرطمٞمؿ )اًمٚمٝمؿ( اهمٗمر زم ُمٖمٗمرًة ُمـ قمٜمدك شُمّمٚمُح َب٤م ؿم٠مين 

ذم اًمداريـ، وارمحٜمل رمح٦ًم ُمٜمرؽ أؾمرٕمُد َبر٤م ذم اًمرداريـ، 
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 شمقسم٦م ٟمّمرقطًم٤م ٓ أٟمٙمثٝمر٤م أسمرًدا، وأًمِزُمٜمرل ؾمرٌٞمؾ وشُم٥م قمكمّ 

آؾمت٘م٤مُم٦م ٓ أزيرُغ قمٜمٝمر٤م أسمرًدا. )اًمٚمٝمرؿ( اٟمُ٘مٚمٜمرل ُمرـ ُذلِّ 

همٜمٜمرل سمحالًمرؽ قمرـ طمراُمرؽ، ااعمٕمّمٞم٦م إمم قمزِّ اًمٓم٤مقم٦م، و

ر  وسمٓم٤مقمتؽ قمـ ُمٕمّمٞمتؽ، وسمٗمْمٚمؽ قمٛمرـ ؾمرقاك، وٟمرقِّ

ف، وامجع زم الرػَم يمٚمرف،  ـَ اًمنمِّ يمٚمِّ ىمٚمٌل وىمؼمي، وأقِمذين ُم

قَدقمُتؽ ديٜمل وأُم٤مٟمتل، وىمٚمٌل وسمدين، وظمقاشمٞمؿ قمٛمكم، اؾمت

ٌ ر٤مشل واعمًرٚمٛملم أومجٞمَع ُم٤م أٟمٕمٛم٧َم سمف قمكّم وقمرغم مجٞمرع  طم

 أمجٕملم.

احلٛمد   رب اًمٕم٤معملم، وصغم ا  قمرغم ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد 

وقمغم هًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. ٓ إًمرف إٓ ا  وطمرده ٓ ذيرؽ 

يٛمرقُت، ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد حيٞمل ويٛمٞم٧ُم وهق طملٌّ ٓ 

 سمٞمده الػُم وهق قمغم يمؾ رء ىمديٌر. 

)اًمٚمٝمؿ( اضمٕمؾ ذم ىمٚمٌل ٟمقًرا، وذم ؾمرٛمٕمل ٟمرقًرا، وذم 

سمٍمي ٟمقًرا، وذم ًم٤ًمين ٟمرقًرا )اًمٚمٝمرؿ( اذح زم صردري 

 وينِّ زم أُمري.
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وظمرػًما نر٤م  ٚمٝمؿ( رب احلٛمد ًمؽ احلٛمد يما ٟم٘مرقل)اًم        

 ٟم٘مقل، ًمؽ صاليت وٟمًٙمل وحمٞم٤مَي ونر٤ميت، وإًمٞمرؽ ُمرآيب

وإًمٞمؽ شُمراصمل. )اًمٚمٝمؿ( إين أقمقذ سمؽ ُمـ وؾم٤موس اًمّمردر 

وؿمَت٤مِت إُمر، وقمذاب اًم٘مؼم )اًمٚمٝمؿ( إين أقمقذ سمؽ ُمـ ّذ 

ُم٤م يٚم٩ُم ذم اًمٚمٞمؾ، وُمـ ّذ ُم٤م يٚم٩م ذم اًمٜمٝم٤مر، وُمرـ ّذ ُمر٤م 

هر. )اًمٚمٝمرؿ( إين أقمرقذ  هت٥ّم سمف اًمري٤مح، وُمـ ّذ سمقاشؼ اًمد 

ل قم٤مومٞمتؽ، وومجر٠مة ٟم٘مٛمترؽ ومجٞمرع ؾمرخ ٓمؽ سمؽ ُمـ حتق 

)اًمٚمٝمؿ( اهدين سم٤مَلَدى، واهمٗمر زم ذم أظمرة وإومم ي٤م ظمػم 

أقمٓمٜمل ، ُمٜمُْزول سمف، وأيمرم ُمًئقل ُم٤م ًمديفُم٘مُّمقد، وأؾمٜمك 

اًمٕمِمٞم٦م أومْمَؾ ُم٤م أقمٓمٞم٧َم أطمًدا ُمـ ظمٚم٘مؽ، وطمّج٤مج سمٞمتؽ 

 ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم.

)اًمٚمٝمؿ( ي٤م راومع اًمردرضم٤مت، وُمٜمرزل اًمؼميمر٤مت، وير٤م 

٧م  إًمٞمرؽ إصرقاُت وم٤مـمَر إَرورلم واًمًرٛمقات، ورج 

سمّمٜمقف اًمٚمٖم٤مت، ي٠ًمًمقٟمؽ احل٤مضم٤مت وطم٤مضمتل إًمٞمرؽ أن 

ٓ شمٜم٤ًمين ذم دار اًمٌغَِم إذا ٟمًٞمٜمل أهُؾ اًمدٟمٞم٤م )اًمٚمٝمرؿ( إٟمرؽ 
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ي وقمالٟمٞمتل، وٓ  شمًٛمُع يمالُمل، وشمرى ُمٙم٤مين، وشمٕمٚمُؿ هِّ

أٟم٤م اًم٤ٌمشُس اًمٗم٘مػُم، اعمًرتٖمٞم٨م خيٗمك قمٚمٞمؽ رٌء ُمـ أُمري، 

ُف سمذٟمٌرف أؾمر٠مًمؽ ُمًر٠مًم٦م اعمًتجػُم، اًمقضمُؾ اعمِمٗمُؼ اعمٕمرؽم

اعمًٙملم، وأسمتٝمُؾ إًمٞمؽ اسمتٝم٤مل اعمذٟم٥م اًمّذًمٞمؾ وأدقمقك دقم٤مء 

ال٤مشػ اًميير، دقم٤مء ُمـ ظمْمٕم٧ْم ًمؽ رىمٌترف، ووم٤مور٧م 

ورهِمؿ ًمؽ أٟمٗمرف )اًمٚمٝمرؿ( ٓ  ًمؽ قمؼمشمف، وذل  ًمؽ ضمًده،

دمٕمٚمٜمل سمدقم٤مشؽ رب ؿم٘مٞم٤ًّم، ويمـ يب رؤووًم٤م رطمٞمًا، ي٤م ظمرػَم 

 اعمًئقًملم، وأيمرم اعمٕمٓملم. 

ٓشؿ ٟمٗمز )إَلل( أظمرؾم٧م )إ ـ ُمدح ًمؽ ٟمٗمًف وم٢مين  َلل( ُم

اعمٕم٤مِص ًم٤ًمين وما زم وؾمٞمٚم٦م ُمـ قمٛمٍؾ، وٓ ؿمٗمٞمع ؾمقى إُمِؾ 

إين أقمٚمررُؿ أن ذٟمررقيب مل شُمٌررؼ زم قمٜمرردك ضم٤مًهرر٤م، وٓ  )إَلررل(

ًمالقمتذار وضمًٝم٤م، وًمٙمٜمؽ أيمرُم إيمرُملم )إَلل( إن مل أيمرـ 

، ورمحتؽ أهاًل أن أسمٚمغ رمحتؽ وم٢مّن رمحتؽ أهٌؾ أن شمٌٚمٖمٜمل

وؾمٕم٧م يمّؾ رء وأٟم٤م رء )إَلرل( إن ذٟمرقيب وإن يم٤مٟمر٧م 

قمٔم٤مًُم٤م وًمٙمٜمٝم٤م صٖم٤مٌر ذم ضمٜم٥ِم قمٗمقك، وم٤مهمٗمره٤م زم ي٤م يمريُؿ 
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اُد إمم اًمرذٟمقب، وأٟمر٧م  )إَلل( أٟم٧م أٟم٧م، وأٟم٤م أٟم٤م، أٟم٤م اًمٕمرق 

اًمٕمررّقاد إمم اعمٖمٗمرررة )إَلررل( إن يمٜمرر٧َم ٓ شمرررطمؿ إٓ أهررؾ 

دَمٜمٌّر٧ُم قمرـ ـم٤مقمتؽ، وم٢ممم ُمرـ يٗمرَزع اعمرذٟمٌقن؟ )إَلرل( 

ـم٤مقمتؽ قمٛمًدا، وشمقضمٝم٧م إمم ُمٕمّمٞمتؽ ىمّمًدا، ومًٌح٤مٟمؽ 

ُم٤م أقمٔمَؿ طمجتؽ قمركّم، وأيمررم قمٗمرَقك قمٜمرل، ومٌُقضمرقب 

طمجتؽ قمكّم واٟم٘مٓم٤مع طُمجتل قمٜمؽ ووم٘مري إًمٞمؽ، وهمٜمر٤مك 

قمٜمل إٓ همٗمرت زم ي٤م ظمػَم ُمـ دقم٤مُه داٍع، وأومْمَؾ ُمـ رضم٤مه 

راٍج سمحرُم٦م اإلؾمالم وسمِذُم٦م حمٛمرد قمٚمٞمرف اًمًرالم أشمقؾّمرؾ 

ؽ وم٤مهمٗمر زم مجٞمع ذٟمقيب، واسومٜمرل ُمرـ ُمرقىمٗمل هرذا إًمٞم

ُم٘ميّض احلقاش٩م، وه٥م زم ُم٤م ؾم٠مًم٧ُم، وطم٘مرؼ رضمر٤مشل ومرٞما 

متٜمّٞم٧ُم )إَلل( دقمقشمؽ سم٤مًمدقم٤مء اًمذي قمّٚمٛمتٜمٞمف ومرال حترُمٜمرل 

اًمرضم٤مَء اًمذي قمّرومتٜمٞمف )إَلل( ُم٤م أٟم٧م صر٤مٟمع اًمٕمِمرٞم٦م سمٕمٌرٍد 

 سمُجرُمف، ُمتّيعٍ  ُم٘مرٍّ ًمؽ سمذٟمٌف؟ ظم٤مؿمٍع ًمؽ سمِذًّمتف، ُمًتٙملمٍ 

إًمٞمؽ ُمـ اىمؽماومف، ُمًتٖمٗمٍر ًمؽ ُمرـ  إًمٞمؽ ُمـ قمٛمٚمف، شم٤مش٥ٍم 

 ، ُمٌتٝمٍؾ إًمٞمؽ ذم اًمٕمٗمرق قمٜمرُف، ـم٤مًمر٥ٍم إًمٞمرؽ ٟمجر٤مَح ففمٚمٛم
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ف، راٍج إًمٞمؽ ذم ُمقىمٗمف ُمع يمثرة ذٟمقسمف، ومٞم٤م ُمٚمج٠م يمؾِّ جِ طمقاشِ 

محترؽ يٗمرقُز، وُمرـ  طمّل، ووزم  يمؾ ُم١مُمـ، ُمـ أطمًـ ومؼِمَ

ؽ أظمٓم٠م ومٌخٓمٞمئتف هيٚمؽ )اًمٚمٝمرؿ( إًمٞمرؽ ظمرضمٜمر٤م، وسمٗمٜم٤مشر

وٜم٤م،  ٚمٜم٤م، وُم٤م قمٜمدك ـمٚمٌٜم٤م، وإلطم٤ًمٟمؽ شمٕمر  أٟمخٜم٤م، وإي٤مك أُم 

ورمحتؽ َرضمقٟم٤م، وُمرـ قمرذاسمؽ أؿمرٗم٘مٜم٤م، وإًمٞمرؽ سم٠مصم٘مر٤مل 

اًمذٟمقب هرسمٜم٤م، وًمٌٞمتؽ احلررام طمججٜمر٤م. ير٤م ُمرـ يٛمٚمرؽ 

طمقاش٩م اًم٤ًمشٚملم، ويٕمٚمُؿ واشر اًمّم٤مُمتلم، ي٤م ُمـ ًمٞمس ُمٕمف 

س ربٌّ ُيدقَمك، وي٤م ُمـ ًمٞمس ومقىمف ظم٤مًمٌؼ خُيَِمك، وي٤م ُمـ ًمرٞم

ًمف وزيٌر ي١مشمك، وٓ طم٤مضم٥ٌم يرؿمك، ير٤م ُمرـ ٓ يرزداُد قمرغم 

يمثرة اًم١ًمال إٓ  ضُمرقًدا ويمَرًُمر٤م، وقمرغم يمثررة احلرقاش٩م إّٓ 

ىمرًرى  شمٗمْمٞماًل وإطم٤ًمًٟم٤م. )اًمٚمٝمؿ( إٟمؽ ضمٕمٚم٧َم ًمٙمؾِّ وٞمٍػ 

ُمٜمؽ ادٜم٦م )اًمٚمٝمؿ( إن ًمٙمرؾ  ٤موٟمحـ أوٞم٤مومؽ وم٤مضمٕمؾ ىمَِراٟم

ٞم٦ًم، وًمٙمرؾ وومٍد ضم٤مشزًة، وًمٙمؾ زاشٍر يمراُم٦م، وًمٙمؾ ؾم٤مشؾ قمٓم

راٍج صمقاسًم٤م، وًمٙمؾ ُمٚمتٛمس عم٤م قمٜمدك ضمزاًء، وًمٙمؾ ُمًؽمطمؿ 

ٙمؾ راهم٥ٍم إًمٞمرؽ ُزًمَٗمرك، وًمٙمرؾ ُمتقؾّمرؾ ًمقمٜمدك رمح٦ًم، و
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إًمٞمؽ قمٗمًقا، وىمرد وومردٟم٤م إمم سمٞمترؽ احلررام، ووىمٗمٜمر٤م َبرذه 

اعمِم٤مقمر اًمٕمٔم٤مم، وؿمٝمدٟم٤م هذه اعمِمر٤مهد اًمٙمررام، رضمر٤مًء عمر٤م 

ٕمؿ طمترك قمٜمدك ومال ختٞمر٥ْم رضم٤مءٟمر٤م. )اًمٚمٝمرؿ( شم٤مسمٕمر٧َم اًمرٜمِّ

ٟم٧م إٟمٗمُس سمتتر٤مسمع ٟمٕمٛمرؽ، وأفمٝمررَت اًمٕمرؼم طمترك ٠ماـمٛم

ٟمٓم٘م٧ِم اًمّمقاُم٧ُم سمحجتؽ، وفم٤مهرَت اعمٜمـ طمتك اقمرؽمف 

أوًمٞم٤مؤك سم٤مًمت٘مّمػم قمرـ طمّ٘مرؽ، وأفمٝمررَت أير٤مت طمترك 

أومّمح٧ِم اًمًٛمقات وإروقن سم٠مدًّمتؽ، وىمٝمرَت سم٘مدرشمؽ 

طمتك ظمْمع يمؾ رء ًمٕمّزشمؽ، وقمٜم٧ِم اًمقضمقُه ًمٕمٔمٛمترؽ. 

٧م وأُمٝمٚم٧م، وإن أطمًرٜمقا شمٗمّْمرٚم٧م إذا أؾم٤مء قم٤ٌمدك طمُٚمٛم

وىمٌِٚم٧َم، وإن قمَّمقا ؾمؽمَت، وإذا أىمٌٚمٜم٤م إًمٞمؽ ىمُرسمر٧م، وإذا 

وًّمٞمٜم٤م قمٜمؽ دقمقت. )إَلٜمر٤م( إٟمرؽ ىمٚمر٧َم ذم يمت٤مسمرؽ اعمٌرلم 

ہ  چ  عمحٛمد ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم: ہ     ۀ   ۀ    ڻ  

ھ ھ   ھ   وم٠مرو٤مك قمٜمٝمؿ اإلىمرار سمٙمٚمٛم٦م  چہ   ہ  

خُمٌْتِرلَم،  اًمتقطمٞمد سمٕمد ادحقد، وإٟم٤م ٟمِمٝمد ًمرؽ سم٤مًمتقطمٞمرد

وعمحٛمد سم٤مًمرؾم٤مًم٦م خمٚمّملم، وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م َبذه اًمِمٝم٤مدة ؾمقاًمػ 
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اإلضمرام، وٓ دمٕمؾ طمّٔمٜم٤م ومٞمف أٟم٘مص ُمـ طمظِّ ُمـ دظمرؾ ذم 

ب إًمٞمؽ سمٕمتؼ ُم٤م ُمٚمَٙم٧م  اإلؾمالم )إَلٜم٤م( إٟمؽ أطم٧ٌٌم اًمت٘مر 

أياٟمٜم٤م وٟمحـ قمٌٞمُدك، وأٟم٧م أومم سم٤مًمتٗمّْمؾ وم٠مقمت٘مٜم٤م، وإٟمرؽ 

حـ وم٘مراؤك وأٟمر٧م أطمرؼ أُمرشمٜم٤م أن ٟمتّمّدق قمغم وم٘مراشٜم٤م وٟم

ْق قمٚمٞمٜم٤م، ووص   ل ومتّمد  ٞمتٜم٤م سم٤مًمٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمٜم٤م وىمرد سم٤مًمتٓمق 

فمٚمْٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وأٟم٧م أطمّؼ سم٤مًمٙمرم وم٤مقمػ قمٜم٤م، رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜمر٤م 

وارمحٜم٤م أٟم٧م ُمقٟٓم٤م، رسمٜم٤م هشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًرٜم٦ًم وذم أظمررة 

 طمًٜم٦ًم وىمٜم٤م سمرمحتؽ قمذاب اًمٜم٤مر.

 دقم٤مء الي قمٚمٞمف اًمًالم

 الي قمٚمٞمف اًمًالم، وهق أن ي٘مقل  وًمٞمٙمثِر ُمـ دقم٤مء

ف ؿم٠مٌن قمـ ؿم٠مٍن، وٓ ؾمٛمع قمـ ؾمٛمع، وٓ ي٤م ُمـ ٓ يِمَٖمٚم   

شمِمتٌف قمٚمٞمف إصقاُت، ي٤م ُمـ ٓ شُمٖمّٚمٓمف اعم٤ًمشؾ، وٓ ختتٚمػ 

لم، وٓ شمْمرجره  حِّ
ُمف إحل٤مُح اعمٚمِ قمٚمٞمف اًمٚمٖم٤مت، ي٤م ُمـ ٓ ُيؼْمِ

 سَمرَد قمٗمِقك وطمالوة ُمٜم٤مضم٤مشمؽ. أذىمٜم٤مُم٠ًمًم٦م اًم٤ًمشٚملم، 
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، وًمٞمًرتٖمٗمر ًمرف وًمقاًمديرف ودٛمٞمرع سما سمدا ًمرف عُ دْ وًمٞمَ 

ًم٦م: ٠ماعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت، وًمٞمٚمح  ذم اًمردقم٤مء، وًمرٞمٕمٔمؿ اعمًر

 وم٢من ا  ٓ يتٕم٤مفمٛمف رء. 

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م ذٟمقسمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وعمِم٤مخيٜم٤م وٕصح٤مب 

ـَ إًمٞمٜمر٤م  احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م، وعمـ أوصر٤مٟم٤م سم٤مًمردقم٤مء، وعمرـ أطمًر

دٟم٤م حمٛمد وقمغم هًمف وصرحٌف واعمًٚمٛملم، وصغم ا  قمغم ؾمٞم

 وؾمٚمؿ.

 
 ومً أدعية يوو عرفة أيضا :

اًمٚمٝمؿ هُمٜم٤م سمؽ وسمرؾمقًمؽ هرذا، وُمر٤م ضمر٤مء سمرف قمٜمرؽ 

ووصم٘مٜم٤م سمذًمؽ وشمٞم٘مٜم٤ّم، ومٞم٤م َُمرـ أؾمرٙمـ ىمٚمقسمٜمر٤م هرذا اإليران 

 ٟم٠ًمًمؽ إٓ ُم٤م طمّ٘م٘متٜم٤م سمف وإٓ ُم٤م طم٘م٘متف ومٞمٜم٤م.

اًمٚمٝمررؿ إٟمرر٤م ٟمِمررٝمد ًمررؽ سم٤مًمقطمداٟمٞمرر٦م وًمٜمٌٞمررؽ حمٛمررد 

ٕمٚمٝم٤م ؿمٝم٤مدة َب٤م ٟمتح٘مؼ، وُمرـ زادهر٤م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، اًمٚمٝمؿ وم٤مضم

وسمٛمراىمٞمٝم٤م ٟمرشم٘مل، إَلٜمر٤م وىمرد وومردٟم٤م سمردقمقة هرذه ٟمتزود ، 

اًمِمٝم٤مدة إمم هذه اًمرطم٤مب، وىمٛمٜم٤م ي٤مرب إرسم٤مب سم٤ٌمسمؽ وهق 
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أوؾمع إسمقاب، وشمقضمٝمٜم٤م إًمٞمؽ سم٠مطم٥م إطمٌر٤مب، ومجٞمرع 

أهؾ داشرشمف ُمـ أهؾ طمية آىمؽماب، وه٤م ٟمحـ سملم يديؽ 

أٟم٧م اعم٤مًمؽ وٟمحـ اعمٛمٚمقيمقن، ي٤م وأٟم٧م اًمرب وٟمحـ اًمٕمٌٞمد، 

إَلٜم٤م ي٤م إَلٜم٤م ي٤م إَلٜم٤م إن يم٤مٟم٧م همرشمٜمر٤م أٟمٗمًرٜم٤م أو ؿمرٝمقاشمٜم٤م أو 

ؿمٞم٤مـمٞمٜمٜم٤م ومٞما ُم٣م ومٝم٤م ٟمحـ ُمًتٙمٞمٜمقن ًمٕمٔمٛمتؽ، ٟم٤مدُمقن 

قمغم ُم٤م صدر ُِمٜم٤ّم، ُمتحّنون قمغم ُم٤م ومّقشمٜمر٤م ُمرـ الرػمات، 

اًمٚمٝمؿ وم٤مضمؼم يمنٟم٤م اًمٚمٝمؿ وم٤مرطمؿ وٕمٗمٜم٤م، اًمٚمٝمؿ وم٤مرمحٜم٤م ذم 

 قمجزٟم٤م..

ٚمٝمؿ أٟمجح ُم٠ًمًمتٜم٤م، اًمٚمٝمؿ اومتح أسمقاب ادقد ًمٜم٤م، ي٤م اًم

وم٤مشمح إسمقاب ي٤م رب إرسم٤مب ي٤م يمريؿ ي٤م وه٤مب، وججٜم٤م 

قمٚمٞمؽ شمقضمٝمٜم٤م إًمٞمؽ ىمٛمٜم٤م سملم يديؽ، ورُمٞمٜم٤م سم٠ممح٤مًمٜم٤م ورُمٞمٜم٤م 

سم٠مصم٘م٤مًمٜم٤م، وهذا اعمٙم٤من أٟم٧م ذومتف وقمٔمٛمتف وأوومردشمٜم٤م قمٚمٞمرف 

ىمٞمرقم سمتقومٞم٘مؽ، ومٞم٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، ي٤م طمل ي٤م 

امحؾ قمٜم٤م إصم٘م٤مل، وحتٛمؾ قمٜم٤م اًمتٌٕم٤مت ي٤م ذا اإلومْمر٤مل، ير٤م 

ضمزيؾ اًمٜمقال، ُم٤م ؾمٚمؿ ظمٚم٘مؽ ُمٜم٤م، يمؿ ذا قمّمٞمٜم٤م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م يمؿ 



  زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار

ذا قمّمٞمٜم٤م سمآذاٟمٜم٤م، يمرؿ ذا قمّمرٞمٜم٤م سم٠مًمًرٜمتٜم٤م، يمرؿ ذا قمّمرٞمٜم٤م 

سم٠ميديٜم٤م، يمؿ ذا قمّمٞمٜم٤م سمجقارطمٜم٤م، ويمؿ ىمد قمّمر٧م ىمٚمقسمٜمر٤م، 

ن، أيـ وًمٙمـ اًمٕم٤مصلم إمم ُمـ يتقضمٝمقن، وسم٤مب ُمـ يٚمقذو

ٟمذه٥م ي٤مرب، إمم ُمـ ٟمٚمتجئ ي٤مإَلل، إمم ُمـ شمٙمٚمٜم٤م ي٤م طمل ي٤م 

ىمٞمقم، ُم٤م ًمٜم٤م همػمك وًمرٞمس ًمٜمر٤م ؾمرقاك، وم٤مرمحٜمر٤م ير٤م أرطمرؿ 

اًمرامحلم، ارمحٜم٤م ي٤م أرمحـ اًمرامحلم رمح٦م يمؼمى ٓ شمٌ٘مك ُمـ 

ظمٓمٞمئ٤مشمٜم٤م ظمٓمٞمئ٦م إٓ حُمٞم٧م، وٓ ُمـ ؾمٞمئ٤مشمٜم٤م ؾمٞمئ٦م إٓ سُمّدًم٧م 

هذا اًمٞمقم إمم وىمد همرسم٧م طمًٜم٦م ي٤م ا  ي٤م ا  ٓ همرسم٧م ؿمٛمس 

ؿمٛمس ذٟمقسمٜم٤م، وهمرسمر٧م قمٞمقسمٜمر٤م، وهمرسمر٧م زٓشمٜمر٤م ير٤م ا ، 

وهمرسم٧م َهقُمٜم٤م، وهمرسم٧م يمروسمٜم٤م، ي٤م ُمـ إًمٞمف اعمِمتٙمك، ي٤م ُمـ 

هق اعمٚمتجك، يمروب ًمٜم٤م وًمألُمر٦م يمٌرػمة يمثرػمة ًمّمرٖم٤مرهؿ 

ويم٤ٌمرهؿ ورضم٤مَلؿ وٟم٤ًمشٝمؿ وقمرَبؿ وقمجٛمٝمؿ طم٤ميمٛمٞمٝمؿ 

ـْ أطم٤مط َبؿ ايمِمرػ يمروسم ٜمر٤م ويمرروَبؿ وحمٙمقُمٞمٝمؿ، ومٞم٤مَُم

حمٛمد، شمقاًم٧م ؾمٞمدٟم٤م ي٤مرب ي٤مرب ي٤مرب ي٤مرب إاؿ أُم٦م ٟمٌٞمؽ 

قمٚمٞمؿ اًمًٜمقن وُمْم٧م قمٚمرٞمٝمؿ إقمّمر٤مر وُمررت قمٚمرٞمٝمؿ 
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اًمًٜمقات وإقمقام، ي٤مرب ي٤مرب ومَٛمـ ذا يٜم٘مذهؿ همرػمك، 

سم٤مرك ذم إىم٤ٌمل اعم٘مٌٚملم ُمٜمٝمؿ، وارطمرؿ ي٤مُمقٟٓمر٤م اعمٕمرورلم 

وردهؿ إًمٞمؽ، ي٤مرب ي٤مرب وإن قمٔمٛم٧م ذٟمقَبؿ وم٢مٟمؽ إًمٞمؽ 

 عمٝمرب، وٟمحـ أن ٟمرومع أيمػ اؾمتٖمٗم٤مرٟم٤م ًمٜم٤م وَلؿ.ا

اًمٚمٝمؿ إن هذه إيمػ شمًت٘مٞمٚمؽ ُمـ ؾمقء ُم٤م قمٛمٚمر٧م، 

وشمًررتٖمٗمرك َلرر٤م وٕهررؾ سمٞمقهترر٤م ودػماارر٤م وٕصررح٤مَب٤م 

وًمٓمالَب٤م وٕطم٤ٌمَب٤م وٕهؾ ُمقّدهت٤م وًمذوي احل٘مقق قمٚمٞمٝم٤م، 

وشمًتٖمٗمرك ٕهؾ ٓ إًمف إٓ ا ، طمتك اًمٖم٤مومؾ ُمٜمٝمؿ، طمترك 

وهق هذه اًم٤ًمقم٦م ذم سمئس احل٤مًم٦م ي٤م ا   اعمٕمرض ُمٜمٝمؿ، طمتك

ي٤م ا  ي٤م ا  ٟمًتٖمٗمرك َلؿ ٟمًتٖمٗمرك َلؿ، ومر٤مهمٗمر ًمٜمر٤م وَلرؿ 

وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م وَلؿ ي٤م ا  ير٤م ا  ير٤م ا  ير٤م ا ، وإًمٞمرؽ ٟمترقب 

سمحٌٞمٌؽ اعمحٌقب قمٜم٤م وقمٜمٝمؿ، ومت٥م ي٤م ظمػم اًمتقاسملم ، ومت٥م 

ي٤م ظمػم اًمتقاسملم، ومت٥م ير٤م ظمرػم اًمترقاسملم، واهمٗمرر ير٤م ظمرػم 

 اًمٖم٤مومريـ.
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إَلل إَلل إَلل و٤مىم٧م صدور اًمّمر٤محللم ُِمرـ شمرقازم 

إوىمرر٤مت ذم اًمٙمرسمرر٤مت واًمررزٓت واًمٖمٗمررالت واًمِمررت٤مت 

وأومر٤مت واًمٕم٤مهر٤مت، واًمتًرٚمٓم٤مت ًمٚمٗمر٤مضمريـ وًمٚمٙمٗمرر٤مر 

وٕقمداء اًمديـ، واٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت ُمٜمٝمؿ، ًمٞماًل وار٤مرًا هًا 

وإضمٝمر٤مرا، ير٤م رب أهمر٨م، يرر٤م رب أهمر٨م، ير٤م رب أهمرر٨م، 

ٚمٞمؽ، وسمٛمحٌتؽ ًمف وسمٛمحٌتف ًمؽ إٓ ُمر٤م سمٛمحٛمد أىمًْٛمٜم٤م قم

شمدرايمتٜم٤م سم٤مًمٖمٞم٤مث اًمٕم٤مضمؾ، ي٤م رب ير٤م رب ير٤م رب ير٤م رب 

يٜمٍمف هذا اًمٕم٤مم سم٤مًمٌالي٤م، يٜمٍمف هذا اًمٕم٤مم سم٤مًمرزاي٤م، ير٤م 

رب ي٤م رب ي٤م رب ي٤م رب قم٤مُمٜم٤م هذا خُيتؿ سمر٤مًمٗمرج ، قم٤مُمٜمر٤م 

هذا خيتؿ سمٗمتح اًمٌر٤مب اعمررشم٩م، قم٤مُمٜمر٤م هرذا خيرتؿ سمت٘مرقيؿ 

ي٤م ا  ي٤م ا  ـم٤مًم٧م قمٚمٞمٜم٤م وقمغم اًمٜم٤مس ي٤م ا  ي٤م اعمٕمقج، ي٤م ا  

ا  اؿمتد اًمٙمرب، قمٔمؿ الٓم٥م، ٟمحـ ذم قمروم٤مت ٟمًر٠مًمؽ 

ويمررؿ ُمررـ ـمٗمررؾ اُمتررّدت إًمٞمررف أيرردي إقمررداء، أقمررداءٟم٤م 

وأقمداءك ي٤م ا  شمًرٚمٓمقا قمٚمٞمٜمر٤م، ير٤م ا  ير٤م ا  وٟمًر٤مء ُِمٜمّر٤م 

وأـمٗم٤مل ُِمٜم٤ّم وؿمٞم٤ٌمن وؿمٞمقخ ُِمٜمّر٤م وؿمر٤ٌمب ُِمٜمّر٤م وىمٕمرقا ذم 
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إقمداء، وطمؾ  َبؿ وٟمزل َبؿ اًمٌالء ي٤م ا  ير٤م ا  ير٤م  ؾمٚمٓم٦م

ا  سمٗمريْم٦م احل٩م ويمؾ َُمرـ طمر٩م، وَُمرـ هرق واىمرػ أن 

سمٕمروم٦م ُِمـ أهؾ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ومّرج قمٚمٞمٝمؿ، ومّرج قمٚمٞمٝمؿ، 

ادومع اًمٌالء قمٜمٝمؿ، اصٚمح ؿم٠ماؿ ي٤م رب ي٤م رب ير٤م رب ير٤م 

رب ي٤م رب ي٤م رب، وه١مٓء اًمذيـ يمثرت همٗمٚمتٝمؿ وقمٔمرؿ 

ٝمؿ َُمـ يقىمٔمٝمؿ ي٤م ا ، ٟمقر شمقسم٦ٍم يٛمتد يٛمأل إرض إقمراو

ي٤م شمقاب، ير٤م شمرقاب ير٤مشمقاب شمر٥م قمٚمٞمٜمر٤م وقمرغم اًمٕم٤مصرلم 

واعمرذٟمٌلم يرر٤م ا ، وهر١مٓء احلرر٤مَضيـ طُمرؾ سمٞمررٜمٝمؿ وسمررلم 

اًمذٟمقب سمٕمد اًمٞمقم، وه١مٓء احل٤مَضيـ طمرؾ سمٞمرٜمٝمؿ وسمرلم 

اعمٕم٤مِص سمٕمد اًمٞمقم، ي٤م ا  ي٤م ا  ٟمًتقدقمؽ ُم٤م أٟمزًمتف ذم هذه 

ِمٞم٦م، ومال شمًٚمٌٝمؿ إي٤مه وٓ شمٕمروٝمؿ سمٕمده٤م لٓمٞمئ٦م، ي٤م ا  اًمٕم

يرر٤م ا  ُمرر٤م سمٜمرر٤م وسم٤مُٕمرر٦م إٓ اًمررذٟمقب، ُمرر٤م سمٜمرر٤م وسم٤مُٕمرر٦م إٓ 

اعمٕم٤مِص، ًمٙمـ اعمٚمج٠م أٟم٧م، ًمٙمـ اًمٚمٞمر٤مذ سمرؽ، ًمٙمرـ اعمٚمجر٠م 

إًمٞمؽ، ومٞم٤م ا  ير٤م ا  طمرّؾ قم٘مردة اإلسار قمرغم اًمرذٟم٥م ٓ 

ضمرقه اٟمٍمومٜم٤م إٓ حمٗمقفملم ومٞما يٌ٘مرك طمترك ًمرؽ ٟمٚم٘مرك سمق
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سمٞمْم٤مء وىمٚمقب ـم٤مهرة وأومئدة ٟم٘مٞم٦م، ي٤م ا  ي٤م ا  ختتؿ أقمارٟم٤م 

سمررال إًمررف إٓ ا ، يٜمتٝمررل يمالُمٜمرر٤م سمررال إًمررف إٓ ا ، شمٓمررقى 

صح٤مشٗمٜم٤م قمغم ٓ إًمف إٓ ا ، ٟمذيّمر قمٜمد اعمرقت سمرال إًمرف إٓ 

ا ، يٙمقن هظمر يمالُمٜمر٤م ُمرـ اًمردٟمٞم٤م ٓ إًمرف إٓ ا ، ٟمردظمؾ 

ٟم٠مٟمس ُِمـ اًمقطمِم٤مت سمر٠مٟمس ٓ إًمرف ىمٌقرٟم٤م ذم ٓ إًمف إٓ ا ، 

إٓ ا ، ٟمحنم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم زُمرة يمّٛمؾ أهؾ ٓ إًمف إٓ ا ، 

سمحؼ ٓ إًمف إٓ ا  حمٛمرد رؾمرقل ا  صرغم ا  قمٚمٞمرف وهًمرف 

 وؾمٚمؿ.

ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم هذا اًمقومد وومدوا قمٚمٞمؽ وهرقمقا إًمٞمؽ 

وًمق وىمٗمقا سم٤ٌمب قمٌد ُمـ قم٤ٌمدك وهٌتف ُِمـ وصرػ اًمٙمررم 

ًمرمحٝمؿ وٕقمٓم٤مهؿ ُم٤م ؾم٠مًمقا، وَُمرـ ذا أيمررم  ومْمّجقا إًمٞمف

ُمٜمؽ ي٤م يمريؿ، وَُمـ ذا أرطمؿ ُمٜمؽ ي٤م رطمٞمؿ، ىمٚمقَبؿ ٟمٔمٗمٝم٤م، 

ٟمقاير٤مهؿ ىمٚمقَبؿ ـمٝمره٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ زيمٝم٤م، أومئردهتؿ صرٗمٝم٤م، 

ـمّٝمره٤م، ي٤م ا  اضمٕمؾ هاشرٟم٤م ُمًتقدقم٤م ٕٟمقارك، واضمٕمرؾ 

ىمٚمقسمٜم٤م ُمًتقدقم٤م عمحٌتؽ، وارىمٜم٤م يمال اعمٕمروم٦م سمؽ ير٤م ا  ٓ 
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٤م ُمـ قمروم٦م إٓ وىمد شمٕمروم٧م إًمٞمٜم٤م، ٓ اٟمٍمومٜم٤م ُمـ قمروم٦م اٟمٍمومٜم

إٓ وىمد شمٕمروم٧م إًمٞمٜم٤م، ٓ اٟمٍمومٜم٤م ُمـ قمروم٦م إٓ وىمد شمٕمروم٧َم 

إًمٞمٜم٤م، وأىمٌٚم٧َم سمقضمٝمؽ قمٚمٞمٜم٤م، ي٤م ا  ٓ شم٘ميض سمٜم٤م إقمار سمال 

ـ ٟمٛميض وإمم أيـ ٟمٛمٌم ي٤م إَلٜم٤م ي٤م ُمٚمٙمٜم٤م ي٤م  ُمٕمروم٦م سمؽ، وم٢ممم أي

اؾمٕم٦م، ؿمٗمع ومٞمٝمؿ ٟمٌٞمؽ ظم٤مًم٘مٜم٤م ارطمؿ هذا ادٛمع سمرمحتؽ اًمق

 اعمّمٓمٗمك وأهؾ ىمرسمؽ أمجٕملم.

إَلل سمٛمحٌقسمٞمؽ ُِمـ أهرؾ اًمًرٛمقات وإرورلم ٓ 

دمٕمٚمٜم٤م ٟمٖمر٤مدر قمرومر٦م إٓ وىمرد أصمٌّتٜمر٤م ذم اعمحٌرقسملم ير٤م رب 

اًمٕم٤معملم اضمٕمٚمٜم٤م ذم اعمحٌقسملم ًمؽ واعمحٌقسملم ًمٜمٌٞمؽ ي٤م ا  ي٤م 

٤م ا  ي٤م ا  واًمنمع اًمذي سمٕمث٧م سمف هذا احلٌٞمر٥م ومٌّٚمٖمرف إًمٞمٜمر

وأوصٚمف إًمٞمٜم٤م،  ير٤م رب ير٤م رب هر١مٓء سم٢مذٟمرؽ يٜمرقون أْن 

ي٘مقُمقا سمف، وأن يٜمٗمرذوه وأن يٓمٌ٘مرقه وأن يٕمٛمٚمرقا سمرف وأن 

يٜمٍموه وأن يٜمنموه، إَلل وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ ُمٕم٤مهردة دمردد سمرف 

قمٝمدك إول، وووم٘مٝمؿ ًمٚمقوم٤مء وووم٘مٝمؿ ًمٚمقوم٤مء، ٓ يٕمّمقن 

سمٕمده٤م، ٓ يٙمرذسمقن سمٕمرده٤م، ٓ ير١مذون ُُمًرٚمِا سمٕمرده٤م، ٓ 
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ـمٕمقن رمحرر٤ًم سمٕمررده، ٓ يرر١مظمرون صررالة سمٕمررده٤م، ٓ ي٘مرر٤م

يتٕمّروقن ًمٚمًقءات سمٕمده٤م، ي٤م رب اسف قمٜمٝمؿ اًمًقء، 

ير٤م رب اسف قمرٜمٝمؿ اًمًرقء، واضمٕمرؾ سمٞمرقهتؿ ُمٕمٛمرقرة 

سم٤مٕدب ُمٕمؽ، واضمٕمؾ سمٞمقهتؿ ُمٕمٛمرقرة سم٢مىم٤مُمر٦م ذقمرؽ، 

واضمٕمؾ أههؿ ىم٤مشٛم٦م سمٜمٍمك وٟمٍم رؾمقًمؽ، قمرغم ذًمرؽ 

قوملم سمٕمٝمردك، ٟمحٞم٤م وإي٤مهؿ، وٟمٌٕم٨م ُمع أهؾ ذًمؽ ُمرـ اعمر

وم٢مٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ إُمـ يقم اًمققمٞمد، وادٜمر٦م يرقم الٚمرقد، ُمرع 

اعم٘مرسملم اًمِمٝمقد، واًمريمع اًمًجقد، اعمقوملم ًمرؽ سمر٤مًمٕمٝمقد، 

أٟمؽ رطمٞمؿ ودود، وأٟم٧م شمٗمٕمؾ ُم٤م شمريد، ي٤م ُمرـ يٗمٕمرؾ ُمر٤م 

يريد، ي٤م ُمـ يٗمٕمؾ  ُم٤م يريد، ُم٤م شمريد سمٜم٤م سمٕمد هذه اًمقىمٗم٦م؟ ُم٤م 

يد سمٜم٤م قمٜمد اًمٖمرهمرة؟ ُمر٤م شمريد سمٜم٤م ومٞما سم٘مل ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م؟ ُم٤م شمر

شمريد سمٜم٤م إذا ٟم٤مزًمتٜم٤م اًمًٙمرات؟ ُم٤م شمريد سمٜم٤م ؾم٤مقم٦م اعمات؟ ُم٤م 

 شمريد سمٜم٤م إذا رؿمح ادٌلم؟ ُم٤م شمريد سمٜم٤م إذا هم٤مص ُمـ احلٜملم؟

إَلٜم٤م ؾم٤مقم٦م اًمقوم٤مة ٟمًتٕمد َل٤م ُِمـ ؾمر٤مقمتٜم٤م هرذه، ؾمرؽمد 

قمغم يمرؾ واطمرد ُمٜمّر٤م ؿمر٤مء أم أسمرك ومٙمٞمرػ طم٤مًمرف ذم شمٚمرؽ 
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أطمدًا ُمٜم٤ّم وُمٜمٝمؿ، وٓ شمٕمّرض  اًم٤ًمقم٦م؟ إَلل سمٛمحٛمد ٓ ختز

ًمًقء ال٤ممت٦م أطمدا ُمٜم٤ّم وُمٜمٝمؿ، ير٤ما  َبر٤م ير٤م ا  َبر٤م ير٤م ا  

سمحًـ ال٤ممت٦م، ي٤م ا  َب٤م ي٤م ا  َب٤م ي٤م ا  سمحًـ ال٤ممتر٦م، ير٤م 

ا  َب٤م ي٤م ا  َب٤م ي٤ما  سمحًـ ال٤ممت٦م، ومٜم٠ًمًمؽ أن ٓ حتير 

 ي٤م ا  ي٤م شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م إٓ وروح ٟمٌٞمؽ قمٜمدٟم٤م طم٤مَضة، ي٤م ا 

ا  ي٤م ا  ي٤م ا  شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ي٤م ا  شمٚمرؽ اًمًر٤مقم٦م ٓ حتير 

ًمقاطمد ُمٜم٤ّم إٓ وروح ٟمٌٞمؽ طم٤مَضة ُمٕمٜم٤م، إٓ وروح ٟمٌٞمرؽ 

طم٤مَضة ُمٕمف، ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م ا  ٓ حتي ًمقاطمد 

ُمٜم٤م شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م إٓ وروح ٟمٌٞمؽ ُمٕمف طم٤مَضة، ي٤م   ير٤م ا  

  ي٤م ا  ٓ حتي شمٚمؽ اًمًر٤مقم٦م ٕطمرد ُمٜمّر٤م وُِمرـ ي٤م ا  ي٤م ا

أهٚمٞمٜم٤م وُِمـ أطم٤ٌمسمٜم٤م إٓ وروح طمٌٞمٌؽ قمٜمده طم٤مَضة، ي٤م ا  

 ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م همقصم٤مه ي٤م رسم٤مه ، ي٤م هم٤مي٦م رهمٌت٤مه.

إَلٜم٤م إَلٜم٤م إَلٜم٤م وُم٤م يٗمٕمؾ سمٌٞم٧م اعم٘مدس وطمرقازم سمٞمر٧م 

٤م اعم٘مدس، وُم٤م يٗمٕمؾ سمٛم٘مدؾم٤مشمٜم٤م وُم٤م يٜمزل ومٞمٝم٤م ُِمـ اًمٌالء وُم
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يتًّٚمط قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ إقمداء ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ وم٢مًمٞمؽ اعمِمتٙمك، 

 ٓ خيٗمك قمٚمٞمؽ وم٢مًمٞمؽ اعمِمتٙمك.

اًمٚمٝمررؿ إن اًمٞمٝمررقد وأقمررقااؿ أروٟمرر٤م ىمررقهتؿ ومٞمٜمرر٤م وذم 

اًمْمٕمٗم٤مء ُمٜم٤ّم، وإّٟم٤م ٟم٘مًؿ قمٚمٞمؽ ذم هذه اًمٕمِمٞم٦م سمٛمحٛمد إٓ 

ُم٤م أريتٜم٤م ىمقشمؽ ومٞمٝمؿ، إٓ ُم٤م أريتٜم٤م ىمقشمؽ ومٞمٝمؿ، إٓ ُم٤م أريتٜم٤م 

 ُم٤م أريتٜم٤م ىمقشمؽ ومٞمٝمؿ، إٓ ُم٤م أريتٜم٤م ىمقشمرؽ ىمقشمؽ ومٞمٝمؿ، إٓ

ومٞمٝمؿ، اضمؽمؤوا يمثػما، همٚمقا يمثػما، قم٤مٟمردوا يمثرػما، شمٙمرؼموا 

قمٚمٞمؽ َبؿ ي٤م ىمقي، قمٚمٞمؽ َبؿ ي٤م ىمٝم٤مر، قمٚمٞمرؽ َبرؿ ير٤م يمثػما، 

ُمٖمٞم٨م، إَلٜم٤مٓ  شمٕمقد دورة هذا اًمٞمقم ٓإ وىمرد رأيٜمر٤م ومرٞمٝمؿ ُمرـ 

ا  ي٤م  قمج٤مش٥م ىمدرشمؽ ُم٤م يٛمأل ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ومرطم٤م وهورا، ي٤م

ـ ٟمٌٞمؽ ومٝمذا أٟم٧م وهذا ٟمٌٞمؽ  ا  وم٢من يم٤من ؾمّٚمٓمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م شم٠مظمُرٟم٤م قم

وه٤م ٟمحـ وم٤مرسمٓمٜم٤م سمف، وم٤مرسمٓمٜم٤م سمف، وم٤مرسمٓمٜم٤م سمف، وارزىمٜم٤م إطمٞم٤مء ؾمٜمّتف 

ٓ شمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، وإذا طمنمشمف سمٕمد اًمٜمٗمخ ذم  واًمٕمٛمؾ سمٓم٤مقمتف، و

ظمرون أصٜم٤موم٤ًم ومحنمَت اعمت٘ملم إمم  اًمّمقر وضم٤مءك إوًمقن ؤا

ـ وومدا ، وؾم٘م٧م اعمجرُملم إمم ضمٝمٜمؿ ورداء ومٛمٕمف وم٤مطمنمٟم٤م ، اًمرمح
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 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ ومٛمٕمف وم٤مطمنمٟم٤م  ومٛمٕمف وم٤مطمنمٟم٤م ، 

وإذا يمٜم٧م ٓ ختزيف طمتك ذم ذًمؽ اًمٞمقم اًمِمرديد واًمٞمرقم ذم 

ؾم١ماًمٜم٤م هذه وشميقمٜم٤م هؾ ختزيف طم٤مؿمر٤مك ير٤م ُمرـ أطمٌٌترف، 

 طمٌٞمٌٜم٤م ـمٌٞمٌٜم٤م ُم٤م هل إٓ يمٗمؽ شمرشمٗمع وا  يًٛمع وا  جٞم٥م،

ي٤م ُمـ يٕمِمؼ ُمّمر٤مومح٦م يمّٗمرف ـمّٝمرروا أيمٗمٙمرؿ قمرـ اًمردٟم٤مي٤م 

واًمذٟمقب، وؾم٤مقم٦م هق واىمػ ومٞمٝم٤م قمغم طمقوف ي٠مُمر اسمـ قمّٛمف 

قمٚمٞم٤ًم يً٘مل اًمقارديـ وهرق سمج٤مٟمٌرف، ُيًر٘مقن سمٙمرػ سمر٤مب 

اعمديٜمرر٦م، وسمٙمررّػ صرر٤مطم٥م اعمديٜمرر٦م، يرر٤م رب ّذومٜمرر٤م سمررذاك 

اًمنماب،  ي٤م رب ّذومٜم٤م سمذاك اًمنماب، ُمع أواشؾ اًمقارديـ، 

تٜم٤م ذم هذا اًمٞمقم فمرال َلرذا اًمًرح٤مب ُمٜمرع قمٜمّر٤م ي٤م رب أري

اًمِمٛمس ذم أيمثر وىمتٜم٤م ًمٓمٗم٤مً ُمٜمؽ سمٜم٤م، ومٝمؾ يزيد ًمٓمٗمؽ اًمٞمقم 

قمغم ًمٓمٗمرؽ إذا دٟمر٧م اًمِمرٛمس ُمرـ اًمررؤوس، ومٝمٜمر٤مك ٓ 

شمٕمّروٜم٤م حلر اًمِمٛمس وٓ حلر اًمٜم٤مر سمٕمده٤م، ذم فمؾ قمرؿمؽ 

ي٤م رب، ذم فمؾ قمرؿمؽ ي٤م رب، يمٚمٜم٤م ٓ ختٚمػ واطمد ُمٜم٤ّم ي٤م 

٤م أطمًـ ُم٤م أمجؾ طم٤مًمٜم٤م وٟمحـ قمرغم سمر٤مب رسمٜمر٤م ا   ي٤م ا  ُم
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)فاقك ٟمٜم٤مديف ي٤م ا  ي٤م ُم٤م أقمذَب٤م ُمـ يمٚمٛم٦م وي٤م ُم٤م أًمٞم٘مٝم٤م سم٤مًمٕمٌٞمد 

افؾفم فاقك فاقك ٓ ذيك فك فاقك إن احلؿد وافـعؿة فك 

 .)صمالث( وادؾك ٓ ذيك فك(

اًمٚمٝمؿ ًم٥ّم ٟمداءٟم٤م واؾمتج٥م دقم٤مءٟم٤م، ي٤م رب أىمرر قمرلم 

ي٤م رب أره ُمٜم٤ّم ُم٤م يٗمرح سمف، ي٤م  ٟمٌٞمؽ سمٜم٤م، ي٤م رب ه ىمٚمٌف سمٜم٤م،

رب اضمٕمٚمٜم٤م أٟمّم٤مره، ي٤م رب اضمٕمٚمٜم٤م ظمداُمف، ي٤م رب اضمٕمٚمٜم٤م 

طم٤مُمكم ذيٕمتف وقمر٤مُمٚملم َبر٤م وذاسمرلم قمٜمٝمر٤م وُمٌٚمٖمٞمٝمر٤م إمم 

اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب، ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م ا  وامجٕمٜم٤م سمرف ذم اًمردٟمٞم٤م 

وذم اًمؼمزخ وذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، حت٧م اًمٚمقاء اًمرذي حيٛمٚمرف إذا 

تف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن واعمالشٙم٦م اعم٘مرسمقن وقمٌر٤مدك اٟمْمؿ حت

اًمّم٤محلقن ومتح٧م ذًمؽ اًمٚمقاء ٟمٜمْمرؿ ُمٕمٝمرؿ، وٟمردظمؾ ذم 

زُمرهتؿ، ي٤مرب ي٤م رب وٟمّم٤مومح يمٗمف وٟمرى وضمٝمف وٟمًرٛمع 

يمالُمف، وٟمٗمٝمؿ ظمٓم٤مسمف وٟمراومؼ ريْمٌف وإذا ُمّر قمرغم اًمٍمراط 

وقمٜمد قمزُمف ًمٚمٛمرور وٟم٤مدى اعمٜم٤مدي إيم٤ٌمرا ًمف وشمٙمريا ًمٌْمٕمتف 

قىمػ ٟمّٙمًقا رؤوؾمٙمؿ وهمّْمقا أسمّم٤مريمؿ وم٤مـمٛم٦م ي٤م أهؾ اعم
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سمٜم٧م حمٛمد متر قمغم اًمٍماط ومٗمل شمٚمؽ اًمزُمرة اضمٕمٚمٜم٤م، وُمع 

أسمٞمٝم٤م وُمٕمٝم٤م ُمّر سمٜم٤م، وُمع أسمٞمٝم٤م وُمٕمٝم٤م ُمّر سمٜم٤م، طمتك ٓ ٟمًٛمع 

طمًٞمس اًمٜم٤مر، وٓ ي١مذيٜم٤م ىمِمٞم٥م اًمٜم٤مر، وٓ يّمٚمٜم٤م َل٥م اًمٜم٤مر 

 وٓ شمتخٓمٗمٜم٤م يمالًمٞم٥م اًمٜم٤مر، ٟمٛمر أهع ُمـ عمح اًمٌٍم ُمٕمٝمؿ

 إمم أذف ُمًت٘مر.

إَلٜم٤م وهذه إؾماع إذا طمّرك طمٌٞمٌؽ طِمٚمَؼ ادٜم٦م وىم٧م 

اًمدظمقل إًمٞمٝم٤م هؾ شمًٛمع ذًمؽ اًمتحريؽ سم٘مرَب٤م ُمـ ٟمٌٞمرؽ 

ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم، اًمٚمٝمؿ أيمرُمٝم٤م، اًمٚمٝمؿ ّذومٝم٤م، اًمٚمٝمؿ أحتٗمٝم٤م، 

ـّ قمٚمٞمٜم٤م سمًاع صقت شمٚمؽ احِلٚمرؼ وهرق حيريمٝمر٤م،  اًمٚمٝمؿ ُم

ؾمرٞمد إطمٌر٤مب وؾماع روقان ي٘مقل َُمـ سم٤مًم٤ٌمب، وؾماع 

ي٘مقل أٟم٤م حمٛمد، وؾماع ضمقاب روقان ي٘مرقل سمرؽ أُمررُت 

وىمد أُمرين ريب أٓ يدظمٚمٝم٤م أطمد ىمٌٚمؽ، وأن ٓ شمدظمٚمٝم٤م أُم٦م 

طمتك شمدظمٚمٝم٤م أُمتؽ، ي٤م ا  ي٤م ا  سمح٘مف قمٚمٞمؽ اضمٕمٚمٜم٤م ُمٕمرف 

أسمدا، اضمٕمٚمٜم٤م سمف ُمرـ أؾمرٕمد اًمًرٕمداء، وأقمرد قمقاشرد هرذه 

ضمػماٟمٜمر٤م  اًم٤ًمقم٦م قمغم مجٞمع أه٤مًمٞمٜمر٤م ومجٞمرع أوٓدٟمر٤م ومجٞمرع
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ومجٞمع أصح٤مسمٜم٤م ومجٞمع ـمالسمٜم٤م ومجٞمع ذوي احل٘مرقق قمٚمٞمٜمر٤م 

ومجٞمع ُمـ ودٟم٤م ومٞمؽ، ومجٞمع ُمـ أطمًـ  إًمٞمٜمر٤م سمٕم٤مشردة َبر٤م 

يٗمخرون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، سمٕم٤مشردة َبر٤م يٜمر٤مًمقن اًمٗمخرر ذم يرقم 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، ويذوىمقن ًمذهت٤م ذم دار اعم٘م٤مُم٦م.

إَلٜم٤م وإذا ٟم٤مدي٧م أٟم٧م سمٜمٗمًؽ أهرؾ ادٜمر٦م وىمٚمر٧م أٓ 

ق أومْمرؾ ُمرـ ذًمرؽ ومٚمرذًمؽ اًمردقم٤مء أؾمرٛمٕمٜم٤م هشمٞمٙمؿ ُم٤م ه

ومٚمذًمؽ اًمدقم٤مء أؾمٛمٕمٜم٤م وسمٚمذاذشمف ُمّتٕمٜم٤م ٟمًٛمٕمؽ ي٤م رسمٜم٤م يمّٚمٜم٤م 

وأٟم٧م شم٘مقل أطمؾ  قمٚمٞمٙمؿ روقاين ومال أؾمخُط قمٚمٞمٙمؿ سمٕمده 

أسمدا، ٟمٕمقذ سمقضمٝمؽ أن شم٠ميت شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م وأطمد ُمٜم٤م ظمر٤مرج 

اًم٤ٌمب، ظم٤مرج دار اًمٙمراُم٦م وظم٤مرج ادٜمر٦م ير٤ما  امجٕمٜمر٤م ذم 

 أذف ُم٘مرر، وارزىمٜمر٤م اًمٜمٔمرر إمم وضمٝمرؽ ذًمؽ اعمًت٘مر ذم

اًمٙمريؿ وارزىمٜم٤م اًمٜمٔمر إمم وضمٝمؽ اًمٙمريؿ وارزىمٜم٤م اًمٜمٔمر إمم 

وضمٝمؽ اًمٙمريؿ، وهٞمئ أقمٞمٜمٜم٤م ًمذًمؽ سمٌٙم٤مشٝم٤م ُمـ ظمِمرٞمتؽ 

ٝم٤م قمـ حم٤مرُمؽ، وسمًٝمره٤م ذم ؾمٌٞمٚمؽ وـم٤مقمترؽ ير٤م  وسمِٖمْمِّ

ا  ي٤م ا  وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م ُم٣م واطمٗمٔمٜم٤م ومٞما سم٘مل، واظمرتؿ ًمٜمر٤م 
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راٍض قمٜمر٤م سمرمحترؽ ير٤م أرطمرؿ اًمررامحلم سم٤محلًٜمك وأٟمر٧م 

 وضمقدك ي٤م أضمقد إضمقديـ ...... سمّن اًمٗم٤محت٦م.
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 بأمسائه احلسنى يهصيدة املشرب األهنى يف التوجه إلق

 
 

 يقق  جحقؿقُن يقق  جحققققُم  اهلل

 يقق  مقؾِقٌك َظقطقق ُءُه ؾقخقققمُ  

ْس   فّفقػق ِء جوحققي   ُؿقّدوُس ؿقدِّ

 قَر افػقتقوِح واؾقتقح ظؾققـق  أـقا

 شقالُم يق  مممقُن آمقْن جْوظقتقي 

 جؾققع ُجتاقتقيمفقؿقٌن ظقزيقُز اِ  

 جّاق ُج يقق  متؽقاِّقٌر يقق  خق فقُ  

 يق   ق جٌئ إّكقي  ػلقؾقَك واثققُ   

قق ُج  ٌج ؽقّػق ُج يقق  ؿقفَّ  مقفقوِّ

 ك  ائقؿقً  مققْدَجاجُ وّهق ُب ؽققثقُ

 ظقؾقققُم جّزاُق يقق  ؾقتق ُح يقق  

 إؾقلق ُفقُه وخققققُرُه َظقؿققققمُ  

 قى ؿ  قٌض يق    شقٌط هْاـق  اُدـ ي 



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

 يق  خ ؾقٌض يق  جاؾقٌع ـقْن َظْوَكـَق  

ا   ُمعقزُّ يق  ُمقِذلُّ َهقْب فققي ِظققزَّ

 شؿقُع يق   فققُر ـقْن فقي ِحقْرزا

 يق  َحَؽقٌم يق  َظقْدُل ظ ِمقْا   فؽقرْم 

 ققُر وا ؾققِع افـِّقؼقمْ فطققُف يق  خا 

 حؾققُم يق  ظظقققُم يقق  ؽقػقوُج 

 َصؽقوُج يقق  ظقؾقيُّ يقق  ـاقققرُ 

 حػققُظ يق  ُمؼقققُت يقق  َحِسقققُب 

قريقُم يقق  َجؿقققُب  ـَ  َجؾققُا يقق  

قْع َمشفقدي   جمققُب يق  واشقُع وشِّ

 حؽققُم يق  َو وُ  صققفِّ َمققْوج ي

قتقي جمققُد يق    ظقُث اِ    قعقْث ِِهَّ

قْ  ِوْجَفقتقي  َصفققُد يق  حق ُّ وحؼِّ

 وـققُا يق  ؿقويُّ ؿقوِّ فقي افقؼققْن 

قْن فـق  ُمعقققن ـُ  متققُن يق  وفقيُّ 
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 محقُد يق  حمفقي ؾلْصؾقح إمقوْج 

 مادُئ يق  ُمعققُد واصقرِح اففقدوجْ 

ـق  اْصؾِقِح افُؼؾقوب    حُمقي مُمِققُت َج َّ

 يق  ؿّققوُم واـشقِف افؽقروْب ي  حيُّ 

 يق  واجقٌد يق  م جقٌد َهْاـق  إمقْا 

 يق  واحقٌد يق  أحقٌد ظققزَّ وَجققْا 

 ي  ؾقرُ  يق  صؿقُد أصؾقِح افشقموْن  

 يق  ؿق  ٌج ُمؼتقدٌج َجققاِّ افقُحقزون

ققْن َظقْوَكقـَق   ـُ ٌم ُمقمِخقٌر   ُمقؼقدِّ

ُل يق  آِخققُر واـقشقْف ُضقرَّ   َكق أوَّ

 ي  ط هٌر ي  َ  ضِقُن اصؾقح مق  َطَفقْر 

ـقً  يق  َواِل يق  ُمتَقعق ِل َ ققرْ 
 و  ضِ

 تّواُب ُتقْب واـقِف افِعقدا يق  ُمـتؼقْم 

 ِمقْح َمقْن كقِدمْ ظػوُّ ي  جؤوُف َشق 

 َيق  َم فقك اُدؾقِك اْظطـقي َمرامقي 
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 ؾقلكقَت بو افقَجققالِل واإلـقققرامِ 

 ْجقْع فقي اخُلُققوْج ج مقُع اِ  ُمؼسُط ي 

 ؽـيُّ يق  ُمغـقي وَض ظقِف إُجقوجْ 

 ـػـق  افلقرج ي  م كقٌع يق  ضق جُّ اِ 

َخقرْ   ي كق  ؾقُع اكػعـق  ؾقلكقَت اُدقدَّ

ْج واْهِدكق  يق  هق  ي   يق  ُكقوُج َكقوِّ

  ديقُع أصؾقح   ضقـقي وافقاق  ي

 يق    ؿقي يق  واجُث يقق  َجصقققُد 

 صاقوُج َهاْـق  ؾقوَق مقق  ُكقِريقدُ 

 ِمقْن ـقاِّ َخققٍر هق  ُهـق  وأخقرة 

 وِزْ  وَض ِظقْف فؾِفَاقق ِت افقواؾقرة

 وَهقْب فـق  احلقـق َن يقق  حقـّق ُن  

 واْمقـُقْن ظؾققـق  إكققَك ادقـَّق نُ 

   دفطػقى خْققِر إكق ِم افطق هقِر 

اهقرِ  وافوجقِه اُدـققرِ  بي افؼدجِ   افقزَّ
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قِر اَاؿققِا افع ضقِر  ـْ  بي ااق ِه وافذ

ػقعق ِء ظقـقد افػق ضقرِ   وأـقرِم افشُّ

قى ظؾقققه اهلل وأل افقُغقَرْج   صقؾَّ

 وَصْحقاقه وافت  قعقققن  ق ٕثققرْ 

 ُمسؾِّؿقً  ؾقي ـققا حقققٍن أ ققدًا 

 واحلْؿقُد فؾّرمحقن  أ ققً  شقْرَمقدا

 

 

* * * 
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 إلفاضة مً عرفات إىل مسدلفة )َجْنع(ا
 

سمٕمد همروب اًمِمٛمس يٜمقي احل٤مج شم٠مظمػم صالة اعمٖمرب 

إمم اًمٕمِم٤مء طمتك يّمٚمٞمٝما مجع شمر٠مظمػم ذم ُمزدًمٗمر٦م يمرا هرل 

ـ ٜمف ُمِ ظم٤مف قمدم متٙمّ  ٞمٝما ذم قمروم٤مت إنْ اًمًٜم٦م، وًمف أن يّمٚمّ 

 ُمـ قمروم٦م إمم ُمزدًمٗمر٦مصالهتا ذم ُمزدًمٗم٦م، صمؿ يٗمٞمض احل٤مج 

  ُمع اًمتٚمٌٞم٦م. وم٢مذا وصؾ ُمزدًمٗم٦م سمردأ ُمع اإليمث٤مر ُمـ ذيمر ا

ـ ًمف طمٙمؿ اعمًر٤مومر سمّمالة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء مجع شم٠مظمػم. وُمَ 

 .ريمٕمتلم ي٘مٍم اًمٕمِم٤مء ًمف أنْ 

أراد أن  ـ ُمزدًمٗمر٦م. وإنْ ويٚم٘مط طمَم مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ُِمر

يٚم٘مط مجٞمع طمَم ادار ُمٜمٝم٤م ومال سم٠مس. وجمٛمققمٝم٤م ؾمٌٕمقن 

ـ أراد وؾمٌٕم٦م وأرسمٕمقن طمّمر٤مة عمر ،عمـ أراد اًمت٠مظمػم طمّم٤مة

 .اًمتٕمجٞمؾ

ـ  ويُ  يٙمقن احلَم ـم٤مهرًا صٖم٤مرًا ىمدر طم٦ٌم اًمٗمقل  أنْ  ً

 .إن شمٞمّن 
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طمْمقره حلٔم٦م سمٕمرد  واًمقاضم٥مويٌٞم٧م احل٤مج ذم ُمزدًمٗم٦م،    

ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ. وٓ جقز اًمٜمٗمر ُمرـ ُمزدًمٗمر٦م ىمٌرؾ ٟمّمرػ 

زدًمٗم٦م إمم اًمٗمجر ويّمكم اًمٗمجرر يٌٞم٧م ذم ُم أنْ  وافسـة اًمٚمٞمؾ

 ـ ُمزدًمٗم٦م إمم ُمٜمك.ٜمٗمر ُمِ سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ اًم وجيوز،  َب٤م

ويًتح٥م اًمٖمًؾ ذم ُمزدًمٗم٦م، وإطمٞمر٤مء ًمٞمٚمتٝمر٤م سم٤مًمّمرالة     

 واًمتالوة واًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتٚمٌٞم٦م.

 اإلؾ ضة من مز فػة )َْجْع( إػ مـى:

يٌدأ احل٤مج ذم اًمٜمٗمر ُمـ ُمزدًمٗم٦م إمم ُمٜمك سمٕمد ُمٜمتّمػ  

يٜمٗمر ُمـ ُمزدًمٗم٦م سمٕمد صالة اًمٗمجر، ويٙمثر  اًمٚمٞمؾ. واًمًٜم٦م أنْ 

ْكَق  ژٞم٦م واًمدقم٤مء واًمذيمر وُمـ ىمقل  ـ اًمتٚمٌُمِ  ـَ  آتِـَ  يِف افدُّ َج َّ

ِخَرةِ َحَسـًَة َوؿِـَ  َظَذاَب افـَّ جِ  ْٔ  .ژَحَسـًَة َويِف ا

يٌدأ أوًٓ سمرُمل مجررة  وم٢مذا وصؾ ُمٜمك ومٞمًتح٥م ًمف أنْ 

ػم رُمٞمٝم٤م إمم ا٤مي٦م اًمٕم٘م٦ٌم وطمده٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت، وجقز شم٠مظم

اًمٕم٘م٦ٌم اٟم٘مٓمٕم٧م اًمتٚمٌٞمر٦م وإذا سمدأ سمرُمل مجرة ،  أي٤مم اًمتنميؼ

  سمدل اًمتٚمٌٞم٦م.ويٙمؼّم 
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 أعنال احلج يف يوو اليحر العاشر مً ذي احلجة

 هي أج عة أظ ل:

     .. رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم )اًمٙمؼمى(1

 .. ذسمح اَلدي2

 .. احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم3

 .ر اًمًٕمل. ـمقاف اإلوم٤مو٦م، واًمًٕمل سمٕمده٤م عمـ أظّم 4 

قمغم سمٕمرض  واًمؽمشمٞم٥م سمٞمٜمٝم٤م ُمًٜمقن، ومٞمجقز شم٘مديؿ سمٕمْمٝم٤م

 سمدون أي طمرج.

 أوًٓ :جمي ْجرة افعؼاة )افؽزى(:   

شمرُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌم )اًمٙمؼمى( ُمـ ضمٝم٦م واطمدة ومٞمجٕمؾ 

ُمٙم٦م قمـ ي٤ًمره وُمٜمك قمرـ يٛمٞمٜمرف ويًرت٘مٌؾ مجررة اًمٕم٘مٌر٦م 

 ويرُمل.

سمٕمد ُمٜمتّمػ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر، ويًتٛمر طمتك  يدظمؾ وىمتٝم٤مو

 همروب ؿمٛمس هظمر أي٤مم اًمتنميؼ.
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ن يرُمرل سمًرٌع اًمرُمرل سمحجرر، وأ جر٥م أن يٙمرقنو

طمّمٞم٤مت ي٘مٞمٜم٤ًم، ويرُمل واطمردة سمٕمرد واطمردة، وأن ي٘مّمرد 

 اعمرُمك، وأن شم٘مع احلّم٤مة ذم احلقض.

ـّ ويُ   ًمٚمرضمؾ رومع يده ذم اًمرُمل طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمف. ً

ـّ ويُ    احل٤مج ُمع يمؾ طمّم٤مة يرُمٞمٝم٤م.أن يٙمؼّم  ً

 يف افرمي: آشتـ  ة

 ُمـ قمجز قمـ اًمرُمل سمٜمٗمًف عمررض وٟمحرقه ومٕمٚمٞمرف أنْ 

رضمك زواَل٤م ىمٌؾ ٦م ٓ يُ رُمل قمٜمف إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمّ ـ ييًتٜمٞم٥م ُمَ 

 ظمروج وىم٧م اًمرُمل.

 ،أن شمٙمقن آؾمتٜم٤مسم٦م سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمرُمل ويِمؽمط

ومٞمًتٜمٞم٥م ًمرُمل مجرة اًمٕم٘مٌر٦م سمٕمرد ُمٜمتّمرػ ًمٞمٚمر٦م اًمٜمحرر، 

ويًتٜمٞم٥م ًمرُمل ادار اًمثالث ًمٙمؾ يقم ُمـ أي٤مم اًمتنمريؼ 

وٓ يرُمرل اًمٜم٤مشرر٥م قمررـ  سمٕمرد زوال ؿمررٛمس ذًمرؽ اًمٞمررقم.

وأيْم٤ًم ٓ يرُمل قمـ  رُمٞمف قمـ ٟمٗمًف أوًٓ. ٓ سمٕمدإاعمًتٜمٞم٥م 

 اًمٞمقم اًمث٤مين إٓ سمٕمد إمت٤مم رُمل اًمٞمقم إول.
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 ث كقً  : اهلدي :

سمر٤ًم إمم ا  اَلدي هق ُم٤م يذسمح ذم احلرم ُمرـ اًمرٜمٕمؿ شم٘مّر 

 شمٕم٤ممم شمٓمققم٤ًم أو ٟمذرًا.

إذا ُم٣م ىمدر صالة اًمٕمٞمد  يدظمؾ وىم٧م ذسمح هدي احل٩م

يقم اًمٜمحر. ويًتٛمر  وظمٓمٌتلم ُمٕمتدًمتلم سمٕمد ـمٚمقع ؿمٛمس

طمتك همروب ؿمٛمس هظمر أي٤مم اًمتنميؼ. وج٥م ذسمح اَلدي 

 ذم احلرم.

ودمرزئ اًمِمر٤مة قمرـ  .يمّمٗم٦م إوحٞم٦م و صٗم٦م اَلدي

واطمد، ودمزئ اًمٌ٘مرة قمـ ؾمٌٕم٦م، ودمزئ اًمٌدٟم٦م قمـ ؾمٌٕم٦م، 

وجقز آؾمتٜم٤مسم٦م ذم ذسمرح اَلردي، ويٜمرقي صر٤مطمٌٝم٤م قمٜمرد 

ؾ، ض اًمقيمٞمرراًمرردومع إمم اًمقيمٞمررؾ أو قمٜمررد ذسمحررف أو يٗمررقّ 

 حيي ص٤مطمٌٝم٤م قمٜمد اًمذسمح. ويًتح٥م أنْ 

وٓ جقز أن ي٠ميمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اَلدي اعمٜمرذور سمرؾ جر٥م 

ق سمجٛمٞمٕمف ذم احلرم. وأُمر٤م اَلردي اًمتٓمرقع ومٞمجر٥م اًمتّمدّ 
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ظمر ق سمٌٕمض حلٛمف ذم احلرم، وجقز أن ي٠ميمؾ ُمٜمف ويدّ اًمتّمدّ 

 ق.وهيدي ًمروم٘متف اًمتل ُمٕمف ومٝمؿ أومم سم٤مًمتّمدّ 

 وؿت افدم ء افواجاة يف احلج :

ًمدُم٤مء اًمقاضم٦ٌم ذم احل٩م هل اًمتل دم٥م سم٥ًٌم اًمتٛمترع ا

أو اًم٘مران أو ومٕمؾ حمٔمقر أو شمرك ُمر٠مُمقر طمًر٥م شمٗمّمرٞمؾ 

 أطمٙم٤مُمٝم٤م.

،  وج٥م ذسمحٝم٤م ذم احلررم، وسومٝمر٤م عمًر٤ميملم احلررم

 .وصٗمتٝم٤م يمّمٗم٦م إوحٞم٦م 

وٓ  ُمـ طملم وضمقَب٤م سمقضمرقد ؾمرٌٌٝم٤م، ويدظمؾ وىمتٝم٤م

ٜمحرر ختتص سمٞمقم اًمٜمحر وٓ همػمه. وإومْمؾ ذسمحٝم٤م يقم اًم

 سمٛمٜمك، وىم٧م إوحٞم٦م.

ٓ ج٥م اًمدم قمغم مجٞمع احلج٤مج يمذسمح ؿم٤مة ُمثاًل.  تـاقه:

ـ وضمر٥م قمٚمٞمرف ـ ٟمرذر اَلردي أو َُمروإٟما ج٥م وم٘مط قمغم ُمَ 

 سم٥ًٌم اًمتٛمتع أو اًم٘مران أو ومٕمؾ حمٔمقر أو شمرك ُم٠مُمقر.
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 ث فثَ  : احلؾ  أو افتؼفر:

 احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم ريمـ ٓ يّمح احل٩م إٓ سمف، وٓ جؼم سمدم.

أو اًمت٘مّمػم سمٕمد ُمٜمتّمػ ًمٞمٚم٦م اًمٜمحرر،  دظمؾ وىم٧م احلٚمؼيو

٤ًم، وٓ خيرتص سمٛمٙمر٤من، دام طمّٞمر وٓ هظمر ًمقىمتف سمؾ يٌ٘مك ُم٤م

واحلٚمؼ ًمٚمرضمؾ أومْمؾ ُمـ اًمت٘مّمػم ًمٗمٕمٚمرف صرغم ا  قمٚمٞمرف 

ـِ قُمٛمرر  أن  رؾمرقَل ا  صرغم ا  وهًمف  وؾمٚمؿ، وحلدي٨م اسْم

ُفمَّ اْجَحِم َافْ ))وؾمٚمؿ  ىم٤مل  وهًمف قمٚمٞمف  ؿ ُفوا:  ((ِؼغَ ُؿَحؾِّ قَافؾَّ

يَن َيقققق  َجُشققققوَل اهلل. َؿقققق َل يِف افثَّ فَِثققققِة: قَواْفقققق ِ ُؿَؼِّصِّ

ينَ قَوافْ )) ِ  مّتػٌ  ظؾقِه. ((ُؿَؼِّصِّ

يٙمرقن شم٘مّمرػمه٤م  ، واعمًتح٥م أنْ ٘مٍّم واعمرأة ٓ حتٚمؼ سمؾ شمُ 

 ـ مجٞمع ضمقاٟم٥م رأؾمٝم٤م.سم٘مدر أٟمٛمٚم٦م ُمِ 

ـ ؿمٕمر ُمِ  أو شم٘مّمػماً  أىمؾ واضم٥م احلٚمؼ صمالث ؿمٕمرات طمٚم٘م٤مً 

 أس.اًمر

ف إُمرار اعمقؾمك قمغم رأؾمف. وأُم٤م ًم ًـوحمٚمقق اًمِمٕمر ي

 ـ ٓ ؿمٕمر قمغم رأؾمف أصاًل ومٞمً٘مط قمٜمف احلٚمؼ.ُمَ 
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 جا عً  : ضواف اإلؾ ضة:

 ـمقاف اإلوم٤مو٦م ريمـ ٓ يّمح احل٩م إٓ سمف، وٓ جؼم سمدم.   

يدظمؾ وىم٧م ـمقاف اإلوم٤مو٦م سمٕمد ُمٜمتّمػ ًمٞمٚمر٦م اًمٜمحرر، و

 وٓ هظمر ًمقىمتف سمؾ يٌ٘مك ُم٤مدام طمٞم٤ًم.

 وم٢من مل يٙمـ ؾمٕمك سمٕمد ـمرقاف اًم٘مردومـم٤مف اإلوم٤مو٦م وإذا 

اًمًٕمل ريمـ ٓ  وضم٥م أن يًٕمك سمٕمد ـمقاف اإلوم٤مو٦م. وم٢منّ 

)ومٞمٓمقف ويًٕمل سم٤مًمّمٗم٦م  يّمح احل٩م إٓ سمف، وٓ جؼم سمدم.

اًمًٕمل اًمذي سمٕمده ُمع إدقمٞم٦م وـمقاف اًم٘مدوم اعمذيمقرة ذم 

 (.38يما شم٘مّدم ص

 فؾحج حتؾالن:

 وهل ًمٚمح٩م حتٚمالن يتٕمٚم٘م٤من سمثالصم٦م أقمال 

 .. رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم )اًمٙمؼمى(1

 .. احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم2

 ـمقاف اإلوم٤مو٦م ُمع اًمًٕمل إن مل يٙمـ ؾمٕمك.  .3
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ومٞمحّمؾ اًمتحٚمؾ إول سمٗمٕمؾ أي اصمٜمرلم ُمرـ اًمثالصمر٦م 

 اًم٤ًمسم٘م٦م، وحيّمؾ اًمتحٚمؾ اًمث٤مين سمٗمٕمؾ اًمث٤مًم٨م.

ُم٤مت اإلطمرام إٓ اًمٜم٤ًمء وحيؾ سم٤مًمتحٚمؾ إول مجٞمع حمّر      

 وٓ اعم٤ٌمذة وٓ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح. ومال جقز آؾمتٛمت٤مع

وحيؾ سم٤مًمتحٚمؾ اًمث٤مين مجٞمع حمرُم٤مت اإلطمرام سمدون    

 .اؾمتثٜم٤مء

 

* * * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار

 أعنال احلج يف أياو التصريل ولياليها
 

أي٤مم اًمتنميؼ صمالصم٦م وهل  أي٤مم احلر٤مدي قمنمر واًمثر٤مين 

قمنمرر واًمث٤مًمرر٨م قمنمرر ُمررـ ذي احلجرر٦م. وهررـ إيرر٤مم 

 اعمٕمدودات.

اًمتنميؼ. اًمٚمٞمٚمتر٤من إوًمٞمر٤من  ًمٞم٤مزم وج٥م اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك

 ًمٚمجٛمٞمع  اعمتٕمجؾ واعمت٠مظمر، واًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م  ًمٚمٛمت٠مظمر وم٘مط.

هق ُمٕمٔمؿ اًمٚمٞمؾ  أي أيمثرر  واًم٘مدر اًمقاضم٥م ذم اعمٌٞم٧م

ـ شمرك ُمٌٞم٧م ًمٞمٚم٦م واطمدة ومٕمٚمٞمف ُمـ ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ سمٚمحٔم٦م، وُمَ 

ـ شمرك ًمٞمٚمتلم ومٕمٚمٞمف ُمردان ـ اًمٓمٕم٤مم أو صقم يقم، وُمَ ُمِ  ُمدّ 

ومٕمٚمٞمف  اًمٚمٞم٤مزم ـ شمرك اًمثالثوُمَ  .ُملمـ اًمٓمٕم٤مم أو صقم يقُمِ 

إذا أير٤مم صمؿ ؾمرٌٕم٦م أي٤مم وُمـ قمجز قمـ اًمدم ص٤مم صمالصم٦م  ،دم

. وج٥م شمٗمرىم٦م اًمٓمٕم٤مم واًمدم قمرغم ُمًر٤ميملم رضمع إمم وـمٜمف

 احلرم.
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ذم يمؾ يقم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ ادٛمرات  وج٥م أن يرُمل

اًمررثالث يمررؾ مجرررة سمًررٌع طمّمررٞم٤مت. اًمٞمقُمرر٤من إوٓن 

 ظمر.ؾ واعمت٠مًمٚمجٛمٞمع  اعمتٕمجّ 

 واًمٞمقم اًمث٤مًم٨م  ًمٚمٛمت٠مظمر وم٘مط.

ي٠مظمذ إطمدى وقمنمـي طمّم٤مة ذم يمرؾ يرقم  ـقػقة افرمي:

ومٞمرر٠ميت ادٛمرررة إومم )اًمّمررٖمرى( وهررل اًمتررل شمرركم ُمًررجد 

ويرُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمرٞم٤مت،  -إن شمٞمّن -الٞمػ، ومٞمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م 

م ويٜمحررف  قم٘م٥م يمؾ طمّم٤مة. صمؿ يت٘مردّ واطمدة واطمدة، ويٙمؼّم 

قوع سمٕمٞمد قمـ شمٓم٤مير احلَمر ىمٚمٞمال وجٕمٚمٝم٤م ظمٚمٗمف، وي٘مػ ذم ُم

ؾ  وهيّٚمروقمـ ـمريؼ اًمٜمر٤مس، ومٞمًرت٘مٌؾ اًم٘مٌٚمر٦م وحيٛمرد ويٙمرؼّم 

 ح ويدقمق، ويٛمٙم٨م يمذًمؽ ىمدر ؾمقرة اًمٌ٘مرة، أو أىمؾ.ويًٌّ 

احلٛمررد   رب اًمٕمر٤معملم اًمٚمٝمرؿ صررّؾ   ومقن إ ظققة

وؾمٚمؿ وسم٤مرك ويمّرم قمغم قمٌدك وُمّمٓمٗم٤مك وظمػمشمرؽ ُمرـ 

رٜمـ، و  ً ه٤مديٜمر٤م إمم ظمٚم٘مؽ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد إُملم، ُمٕمّٚمٛمٜمر٤م اًم

٧ٌّم أىمداُمٜم٤م قمرغم ـمري٘مرف،  تٜم٤م قمغم اشم٤ٌمقمف، وصم ٌّ أىمقم ؾَمٜمَـ، وصم
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واؾم٘مٜم٤م ُمرـ رطمٞم٘مرف، واضمٕمٚمٜمر٤م ذم رومٞم٘مرف، وادومرع سمرف قمٜمر٤م 

أوم٤مت، وسمّٚمٖمٜم٤م إُمٜمٞم٤مت، وأقمد قمٚمٞمٜم٤م قمقاشد هذه اعمِمر٤مقمر 

وهذه اًمِمٕم٤مشر، وطمّ٘م٘مٜم٤م ي٤م ا  ي٤م ا  ي٤م  ي٤م ا  سم٠مهار هذه 

قمال وهذه اًمقاضم٤ٌمت وإريم٤من، اعمٜم٤مؾمؽ، وطِمٙمؿ هذه إ

واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمدك اًمذيـ ًمٞمس ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ ؾمرٚمٓم٤من، 

وـمّٝمرٟم٤م قمـ اًمدٟمس وإدران، وايمٗمٜم٤م ذ اإلٟمس وادر٤من، 

وارقمٜم٤م سما رقمٞم٧َم سمف اًمّم٤مدىملم ُمـ أهؾ اإلي٘مر٤من، وارومٕمٜمر٤م 

ٌّؾ اًمٚمٝمؿ  ٌّؾ ُمٜم٤ّم طمج٤مشمٜم٤م وقمٛمراشمٜم٤م، وشم٘م إمم أقمغم ُمٙم٤من، وشم٘م

ؾ ُمٜم٤ّم إٟمؽ أٟم٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ، واضمٕمٚمٜم٤م ُمٜم٤ّم ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م، وشم٘مٌّ 

ُِمـ أؾمٕمد ظمٚم٘مؽ سمدقم٤مشؽ واًمتّيع إًمٞمؽ وآسمتٝم٤مل ًمؽ، 

وآىمتداء سمًٜم٦م ٟمٌٞمؽ، واًمت٠مّدب سمآداسمف، واًمتخّٚمؼ سم٠مظمالىمرف، 

وُصٜم٤ّم واطمرؾمٜم٤م ُِمـ يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من وأوًمٞم٤مشف، ويمٞمرد اًمرٜمٗمس 

إُم٤مرة سم٤مًمًقء، ويمٞمد يمؾ ذي يمٞمرد وأذى، وذ يمرؾ ذي 

وؾمقاس ُمـ اِدٜم٦ّم واًمٜم٤مس، سمرمحتؽ ي٤م  ذ، ووؾمقؾم٦م يمؾ

 أرطمؿ اًمرامحلم.
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اًمٚمٝمؿ أقمٜم٤ّم قمغم ُم٤م شمريده ُمٜم٤م، وأصٚمح ًمٜمر٤م يمرؾ طمرّس 

ٌّؾ ُمٜم٤ّم واىمٌٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ومٞمٜم٤م، وأقمد قمٚمٞمٜمر٤م قمقاشرد  وُمٕمٜمك، وشم٘م

هذا احل٩م، قمٚمٞمٜم٤م وقمغم واًمديٜم٤م وقمغم ُمقًمقديٜم٤م وأهٚمٞمٜم٤م وذويٜم٤م 

١مُمٜمرر٤مت، وأطم٤ٌمسمٜمرر٤م واعمًررٚمٛملم واعمًررٚمات واعمرر١مُمٜملم واعم

وـمّٝمرٟم٤م ُِمـ مجٞمع إدٟم٤مس وايمٗمٜم٤م ذ اِدٜم٦ّم واًمٜم٤مس، واٟمنم 

راي٤مت احلؼ واَلدى، وادومع مجٞمع اًمزيغ واًمرردى، وامجرع 

اًم٘مٚمقب، وّٟم٘مٝمر٤م قمرـ اًمِمرقب، واهمٗمرر اًمرذٟمقب، واؾمرؽم 

اًمٕمٞمقب، واصٚمح اًم٘مقاًم٥م واًم٘مٚمقب، وشم٥م قمٚمٞمٜم٤م ًمٜمتقب، 

ًمٗم٤محت٦م واىمٌٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ومٞمٜم٤م واىمٌؾ سمقضمٝمؽ قمٚمٞمٜم٤م سمن أهار ا

 وإمم طمية اًمٜمٌل.

إن -)اًمقؾمٓمك( ومٞمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م  ادٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦مصمؿ ي٠ميت 

 ويرُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت، واطمردة واطمردة، ويٙمرؼّم  -شمٞمّن 

قم٘م٥م يمرؾ طمّمر٤مة. صمرؿ يردقمق ُمثرؾ ُمر٤م ومٕمرؾ ذم ادٛمررة 

  ومن إ ظقة اًمّمٖمرى.
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احلٛمد   رب اًمٕم٤معملم اًمٚمٝمؿ صّؾ وؾمٚمؿ وسم٤مرك ويمّرم 

ؽ ُِمـ ظمٚم٘مؽ ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد قمغم قمٌدك وُمّمٓمٗم٤مك وظمػمشم

إُملم حمٛمد سمـ قمٌد ا  اًمرمح٦م اعمٝمداة، واًمٜمٕمٛمر٦م اعمًرداة، 

وقمغم هًمف وأصح٤مسمف وأهؾ اشم٤ٌمقمف وقمغم ُمـ أذىم٧م إٟمقار 

ذم صدورهؿ، سمٛمت٤مسمٕمتف واىمتٗم٤مشف وآهتداء َبديف، واضمٕمٚمٜم٤م 

ُمٜمٝمؿ وأذق سم٠مٟمقار اعمت٤مسمٕم٦م ًمف قمغم ىمٚمقسمٜم٤م وصدورٟم٤م واُمأل 

ٜم٤م ومجٞمع أطمقاًمٜم٤م وؿم١موٟمٜم٤م، واضمٕمٚمٜمر٤م سمف ضمقارطمٜم٤م وضمقاٟمح

ذم مجٞمع شم٘مٚم٤ٌمشمٜم٤م وأـمقارٟم٤م حمض ُمت٤مسمٕم٦م حلٌٞمٌؽ حمٛمد صغم 

شمًرٓمع  ذم ؿمر١موٟمٜم٤م أٟمرقاره اًمالُمٕمر٦م ا  قمٚمٞمف وهًمرف وؾمرٚمؿ، 

ىمتداء سمف ذم يمرؾ  وؿمٛمقؾمف اًم٤ًمـمٕم٦م، اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ صدق ٓا

طمريم٦م وؾمٙمقن، وإٟم٤م ٟمٕمقذ سمرؽ اًمٚمٝمرؿ ُمرـ طمريمر٦م أو ؾمرٙمقن 

ُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو يقم اًم٘مٞم٤مُمر٦م، وٓ دمٕمرؾ ًمٜمر٤م شمٕم٘مٌٝم٤م طمنة أو ٟمدا

طمريمرر٦م ٓإ ذم اشم٤ٌمقمررف وسمج٤مهررف قمٚمٞمررؽ ٟمررقر ظمقاـمرٟمرر٤م وٟمررقر 

واشرٟم٤م،  وٟمقر سمّم٤مشرٟم٤م، وصػ هاشرٟم٤م، واهمٛمرٟمر٤م سمٗم٤مشْمر٤مت 

٧ٌّم أىمداُمٜم٤م قمرغم اًمٍمراط  ٟمقاًمؽ اًمقاؾمع، وضمقدك اًمٕمٔمٞمؿ، وصم
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وووّمر طمٔمٜم٤م ُمـ هذه اعمِم٤مقمر واًمِمٕم٤مشر وُم٤م ومٞمٝمر٤م،  اعمًت٘مٞمؿ،

قد سمررف قمررغم أهٚمٞمٝمرر٤م، واضمٕمٚمٜمرر٤م ُمررـ أهررؾ اًمتٚم٘مررل وُمرر٤م دمرر

ًمٗم٤مشْم٤مت ضمقدك اًمٕمٔمٞمؿ، وُمٜمّرؽ ادًرٞمؿ، وٓطمٔمٜمر٤م ذم 

احلريم٤مت اًمًٙمٜم٤مت سمٕملم اًمٕمٜم٤مي٦م، وٓ شمٍمومٜم٤م ُِمـ ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م 

هذه إٓ وىمد ٟمٔمرَت إًمٞمٜم٤م وىمّرسمتٜم٤م وأدٟمٞمتٜم٤م وٟمّ٘مٞمتٜم٤م وأصٚمحتٜم٤م 

ومّجٚم٧م سمف أطمقاًمٜم٤م، وؾمددَت أىمقاًمٜم٤م، واصرٚمح٧َم أومٕم٤مًمٜمر٤م، 

تٜم٤م هُم٤مًمٜم٤م، وٟم٠ًمًمؽ اًمٚمٝمؿ أْن شمّمٚمح اًم٤ٌمل، وشمتقٟٓم٤م ذم وسمٚمٖم

يمؾ طم٤مل، وشمرومٕمٜم٤م إمم اعمراشم٥م اًمٕمقال، وشمذي٘مٜم٤م سم٤معمٕمروم٦م سمؽ 

أطمغم ؾمٚم٤ًمل، وأْن ٓ شمٙمٚمٜمر٤م إمم أٟمٗمًرٜم٤م وٓ إمم أطمرد ُِمرـ 

ظمٚم٘مؽ ـمروم٦م قملم، وحتّٚمٞمٜم٤م سمٙمؾ زيـ وأن ختّٚمٞمٜمر٤م قمرـ يمرؾ 

ٝمؿ ؿملم، واضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ قم٤ٌمدك اًمرذيـ ًمرٞمس ًمٚمِمرٞمٓم٤من قمٚمرٞم

 ؾمٚمٓم٤من.

اًمٚمٝمؿ إّٟمؽ ؾمٚمٓم٧َم قمٚمٞمٜم٤م قمدوا سمّمػما سمٕمٞمقسمٜم٤م، ُمّٓمٚمٕمر٤ًم 

قمغم قمقراشمٜم٤م، يراٟم٤م هق وىمٌٞمٚمف ُِمـ طمٞمر٨م ٓ ٟمرراهؿ، اًمٚمٝمرؿ 

وم٠ميًف ُمٜم٤ّم يما أيًتف ُِمـ رمحتؽ، وىمٜمّٓمف ُمٜم٤ّم يما ىمٜمّٓمترف ُِمرـ 
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قمٗمقك، وسم٤مقمد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف يما سم٤مقمردَت سمٞمٜمرف وسمرلم ضمٜمترؽ، 

ٜمرر٤م وذويٜمرر٤م وأىم٤مرسمٜمرر٤م واضمٕمٚمٜمرر٤م وأهٚمٞمٜمرر٤م وواًمررديٜم٤م وُمقًمقدي

 وأطم٤ٌمسمٜم٤م ذم ؾمالُم٦م ُِمـ ُمْٙمِرِه وّذِه ووؾمقؾمتِف ويمٞمدِه.

واضمٕمٚمٜم٤م اًمٚمٝمؿ نرـ شمرقمر٤مهؿ قمرلم قمٜم٤ميترؽ ذم مجٞمرع 

إـمقار، وامحٜم٤م ُِمرـ مجٞمرع اعمْمر٤مر، وايمٗمٜمر٤م ذ إذار، 

وو٤مقمػ اَِلٌر٤مت، وأضمرزل اًمٕمٓمٞمر٤مت، وسمٚمرغ إُمٜمٞمر٤مت، 

ٌّررؾ اًمرردقمقات وقمّجررؾ  وارقمٜمرر٤م سمٕمررلم اًمٕمٜم٤ميرر٤مت، وشم٘م

اإلضم٤مسم٤مت، واومتح ًمٜم٤م أسمرقاب اًمًراء وأصرٚمح ًمٜمر٤م احلرس 

واعمٕمٜمرك، وقمّٚمٛمٜمر٤م طم٘مر٤مشؼ اًمّمرٗم٤مت وإؾمراء، واهمٛمرٟمر٤م 

سمٗم٤مشْم٤مت ٟمقاًمرؽ، وأؾمرٕمدٟم٤م سم٢مىم٤ٌمًمرؽ سمقضمٝمرؽ اًمٙمرريؿ 

قمٚمٞمٜم٤م، ي٤م أيمرم إيمرُملم وي٤م أرطمؿ اًمرامحلم اضمٕمٚمرف طمّجر٤ًم 

ُمؼمورًا وؾمٕمٞم٤ًم ُمِمٙمقرا، واضمٕمٚمٝم٤م دم٤مرة ًمـ شمٌقر، وأصٚمح 

إُمقر، وٟمّقر ًمٜم٤م اًمّمدور، ويمـ ًمٜم٤م سما أٟم٧م أهٚمرف ًمٜم٤م مجٞمع 

ذم اًمٌٓمقن واًمٔمٝمقر، ذم اًمدٟمٞم٤م واًمؼمزخ ويقم اًمٜمِمقر، طمتك 

دمٛمٕمٜم٤م ذم زُمرة ٟمٌٞمؽ ذم دار اًمٙمراُم٦م وأٟمر٧م راٍض قمٜمّر٤م ير٤م 
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قمزيز ي٤مهمٗمقر، سمرمحتؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم، وومرّرج يمرروب 

أهؾ اإلؾمالم أمجٕملم، وادومع قمٜمٝمؿ ذ اًمٜمٗمرقس إُمر٤مرة، 

ِمٞم٤مـملم اًمٖمرارة، واًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞمئ٦م، واضمٕمٚمٜم٤م ُمرقمٞملم سمٕملم واًم

اًمٕمٜم٤مي٦م ذم يمؾ ىمْمٞم٦م، واٟمنم راي٤مت احلرؼ واَلردى، ذم ُمر٤م 

ظمٗمل وسمدا، واظمذل مجٞمع أهؾ اًمٙمٗمرر واًمزيرغ واًمْمرالل، 

وٓ شمٌّٚمٖمٝمؿ ُمرادًا ومٞمٜم٤م وٓ ذم أطمد ُِمـ اعمًٚمٛملم سمح٤مل ُِمرـ 

قمرار إطمقال، واضمٕمؾ يمؾ يقم ُِمـ سم٘مٞم٦م أي٤مُمٜم٤م ذم هرذه إ

زي٤مدة ًمٜم٤م ذم اإليان، وزي٤مدة ًمٜمر٤م ذم اًمٞم٘مرلم، وزير٤مدة ًمٜمر٤م ذم 

الِمٞم٦م ُمٜمؽ، وزي٤مدة ًمٜمر٤م ذم اعمٕمرومر٦م سمرؽ، وزير٤مدة ًمٜمر٤م ذم 

رضم٤مشؽ، وسُمٕمدا قمـ رضم٤مء همػمك، وسُمٕمدا قمـ ظمقف همػمك، 

وسُمٕمدا قمـ اًمريمقن إمم َُمـ ؾمقاك، وسُمٕمدا قمـ اًمتٕمّٚمرؼ سمَٛمرـ 

سما أٟم٧م أهٚمف ير٤م قَمَداك، طمتك شمّمّٗمٞمٜم٤م وشمّمٓمٗمٞمٜم٤م وشمّم٤مومٞمٜم٤م، 

طمل ي٤م ىمٞمقم ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم، اىمٌٚمٜم٤م وم٢مّٟم٤م ذم ُمرقاـمـ اًم٘مٌرقل، 

وضُمد قمٚمٞمٜمر٤م سمٗم٤مشْمر٤مت اًمًرقل، وارسمٓمٜمر٤م رسمٓمر٤م ٓ يٜمحرؾ 

سمحٌٞمٌؽ اًمرؾمقل وسمٚمٖمٜمر٤م اعمر٠مُمقل، وومرقق اعمر٠مُمقل، سمّنر 
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اًمٗم٤محت٦م إمم روطمف اًمنميٗم٦م وإمم طمية اًمٜمٌل ؾمرٞمدٟم٤م حمٛمرد 

 صغم ا  قمٚمٞمف وهًمف وؾمٚمؿ.

وهل مجررة اًمٕم٘مٌر٦م )اًمٙمرؼمى(  ٛمرة اًمث٤مًمث٦مادصمؿ ي٠ميت 

اًمتل رُم٤مه٤م يقم اًمٜمحر، ومػمُمٞمٝم٤م سمًرٌع طمّمرٞم٤مت، واطمردة 

 قم٘م٥م يمؾ طمّم٤مة. وهرل شمرُمرك ُمرـ ضمٝمر٦م واطمدة، ويٙمؼّم 

واطمدة  ومٞمجٕمؾ ُمٙم٦م قمـ ي٤ًمره، وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمف ويًت٘مٌؾ 

 مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ويرُمل. وٓ ي٘مػ قمٜمده٤م ًمٚمدقم٤مء.

ُمـ أي٤مم ًمٙمؾ يقم  ويدظمؾ وىم٧م اًمرُمل ًمٚمجار اًمثالث

اًمتنميؼ ُمـ زوال ؿمٛمس ذًمؽ اًمٞمقم )وىم٧م دظمقل اًمٔمٝمر( 

 ويًتٛمر طمتك همروب ؿمٛمس هظمر أي٤مم اًمتنميؼ.

وجر٥م أن يٙمرقن اًمرُمرل سمحجرر، وأن يرُمرل سمًرٌع 

طمّمٞم٤مت ي٘مٞمٜم٤ًم، وأن يرُمل واطمدة سمٕمد واطمدة، وأن ي٘مّمد 

 اعمرُمك، وأن شم٘مع احلّم٤مة ذم احلقض.

 ومػمُمل اًمّمرٖمرى أوًٓ  وج٥م اًمؽمشمٞم٥م سملم ادٛمرات 

صمؿ اًمقؾمٓمك صمؿ اًمٙمؼمى. سمحٞم٨م أٟمف ٓ يّمح رُمل اًمقؾمٓمك 
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،  ىمٌؾ اًمّمٖمرى، وٓ يّمح رُمرل اًمٙمرؼمى ىمٌرؾ اًمقؾمرٓمك

وأيْم٤ًم ٓ يّمح رُمل ادار اًمثالث ذم اًمٞمقم إول ُمـ أي٤مم 

اًمتنميؼ وهق اًمٞمقم احل٤مدي قمنم إٓ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ رُمل 

ٕمد وٓ يّمح رُمل اًمٞمقم اًمث٤مين إٓ سم .مجرة اًمٕم٘م٦ٌم يقم اًمٜمحر

آٟمتٝم٤مء ُمـ رُمل اًمٞمقم إول ، وٓ رُمل اًمٞمقم اًمث٤مًمر٨م إٓ 

 سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ رُمل اًمٞمقم اًمث٤مين .

ـّ ويُ   ًمٚمرضمؾ رومع يده ذم اًمرُمل طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمف. ً

  ُمع يمؾ طمّم٤مة يرُمٞمٝم٤م.ويًـ أن يٙمؼّم 

يًـ اعمقآة سمرلم رُمرل ، يما ويًـ اًمٖمًؾ يمؾ يقم ًمٚمرُمل

 رة اًمقاطمدة.وسملم رُمٞم٤مت ادٛم ،ادٛمرات اًمثالث

 

* * * 
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 التعجيل والتأخري يف اليفر مً ميى
 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ   ژ ىمررر٤مل شمٕمررر٤ممم 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ   

  چٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 .[٣٠٢علبقاة: ]

ؾ ـ شمٕمّجريً٘مط ُمٌٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ورُمل يقُمٝم٤م قمٛمّ 

  إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م أومْمؾ.ومٜمٗمر اًمٜمٗمر إول، ًمٙمـ اًمت٠مظمػم

 ـ أي٤مم اًمتنميؼواًمٜمٗمر إول هق اًمٜمٗمر ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمِ 

، سمٕمد زوال اًمِمٛمس وىمٌؾ اًمٖمروب، وهق اًمٞمقم اًمث٤مين قمنم

 رُمل اًمٞمقُملم إوًملم، وىمرد سمر٤مَت  سمنمط أن يٙمقن ىمد أشمؿّ 

يٜمقي  ، وأنْ -ًمٖمػم اعمٕمذوريـ قمـ اعمٌٞم٧م- اًمٚمٞمٚمتلم إوًمٞملم

 .روضمف ُمـ ُمٜمكاًمٜمٗمر قمٜمد ظمسمٕمد ذًمؽ 
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وهرق سمٛمٜمرك ذًمرؽ اًمٞمرقم  ـ همرسم٧م قمٚمٞمف اًمِمرٛمسوُمَ 

همرسم٧م  قمٚمٞمف ُمٌٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ورُمل يقُمٝم٤م. إٓ إنْ  وضم٥َم 

 اًمِمٛمس وهق ذم ؿمٖمؾ آرحت٤مل ومٚمف اًمٜمٗمر.

* * * 
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 طواف الوداع
 

ـ ُمٜم٤مؾمٙمف وأراد اعم٘م٤مم سمٛمٙمر٦م ومٚمرٞمس قمٚمٞمرف ـ ومرغ ُمِ ُمَ 

أو إمم ـ ُمٙمر٦م إمم سمٚمرده وُمـ أراد الروج ُِمر ـمقاف وداع.

ُم٤ًموم٦م ىمٍم ومٕمٚمٞمف ـمقاف وداع، وًمٙمرـ ٓ يرُمرؾ ومٞمرف وٓ 

 يْمٓمٌع.

 ويً٘مط ـمقاف اًمقداع قمـ احل٤مشض واًمٜمٗم٤ًمء.

ويٙمقن ـمرقاف اًمرقداع سمٕمرد اًمٗمرراغ ُمرـ مجٞمرع أؿمرٖم٤مًمف، 

ـ همػم ُمٙم٨م. وم٢من اؿمتٖمؾ سمٕمرد ـ ُمٙم٦م ُمِ ويٕم٘مٌف آرحت٤مل ُمِ 

 ـمقاف اًمقداع سمٖمػم أؾم٤ٌمب آرحت٤مل أقم٤مد اًمٓمقاف.

 قاف اًمقداع. ويريمع ؾمٜم٦م اًمٓمقاف سمٕمده.ودم٥م اًمٜمٞم٦م ذم ـم

* * * 
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 دماء احلج
 

وُمٕمٜم٤مه أٟمف ج٥م قمٚمٞمف ذسمح  أوًٓ:  م افستقب وافتؼدير:

ؿم٤مة، وم٢من قمجز ص٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م، وؾمٌٕم٦م إذا رضمرع 

 .سمٚمدهإمم 

م سمر٤محل٩م ويّمقم اًمثالصم٦م إي٤مم اًمتل ذم احل٩م وهق حمرِ 

 ىمْم٤مء. ىمٌؾ قمٞمد إوحك أداء، أو سمٕمد أي٤مم اًمتنميؼ

 وهو واجب ظذ شاعة:

 .. اعمتٛمتع سمنموـمف1

 . اًم٘م٤مرن سمنموـمف.2

 .ـ اعمٞم٘م٤متـ شمرك اإلطمرام ُمِ . ُمَ 3

 . ـ شمرك ـمقاف اًمقداع. ُمَ 4

 .ـ شمرك اعمٌٞم٧م سمٛمزًمٗم٦م ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر. ُمَ 5

ـ شمرك رُمل ادرار  وًمرق يمر٤من اعمرؽموك طمّمر٤مة . ُمَ 6

واطمدة نر٤م ىمٌرؾ ادٛمررة اًمث٤مًمثر٦م ذم هظمرر يرقم، أو صمرالث 

ـ ـ هذه ادٛمرة إظمػمة. أُم٤م ًمق شمرك طمّم٤مة ُِمرُمِ طمّمٞم٤مت 
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هذه ادٛمرة إظمػمة ومٕمٚمٞمف ُمد ـمٕم٤مم أو صقم يقم، وًمق شمرك 

 ـ اًمٓمٕم٤مم أو صقم يقُملم.ان ُمِ طمّم٤مشملم ُمٜمٝم٤م ومٕمٚمٞمف ُمدّ 

ـ شمررك اعمٌٞمر٧م سمٛمٜمرك  أي شمررك ُمٌٞمر٧م اًمٚمٞمر٤مزم . ُمَ 7

ـمٕم٤مم أو صقم يقم،  ٝم٤م، أُم٤م ًمق شمرك ًمٞمٚم٦م ومٕمٚمٞمف ُمدّ اًمثالث يمٚمّ 

 ـ اًمٓمٕم٤مم أو صقم يقُملم.ٞمٚمتلم ومٕمٚمٞمف ُمدان ُمِ وًمق شمرك ًم

  ث كقً :  م افستقب وافتعديا:

 وهو واجب ظذ اثـغ:

ِ اًمذي ُمُ  . ادحِّص:1 ـ إمت٤مم أريم٤من احلر٩م أو اًمٕمٛمررة. ُمِ  عَ ٜم

أو  صمرؿ احلٚمرؼ ،ؾ سمذسمح ؿم٤مة ذم حمؾ إطمّم٤مرهأٟمف يتحٚمّ   وطمٙمٛمف

ق سم٘مٞمٛمتٝمر٤م سمٜمٞم٦م اًمتحٚمؾ. وم٢من قمجرز قمرـ اًمِمر٤مة شمّمردّ  اًمت٘مّمػم

 قمجز قمـ اًمٓمٕم٤مم ص٤مم سمٕمدد إُمداد. . وم٢منْ ُم٤مً ـمٕم٤م

رَؾ فـحو مرض َا افتحؾُّ  طَ من اصَسَ و سمرف. صمرؿ إن  : حتٚم 

سمٜمٞمر٦م  أو اًمت٘مّمرػم صمؿ احلٚمؼسم٤مًمذسمح  َؾ سمدم: حتٚم   َؾ ط اًمتحٚم  َذَ 

 ؾتحّٚمروم٢مٟمرف ي سمرال دم أو أـمٚمرؼ: َؾ اًمتحٚم   طَ . أو َذَ اًمتحٚمؾ

  وم٘مط.ؾ سمٜمٞم٦م اًمتحٚم أو اًمت٘مّمػم حلٚمؼسم٤م
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 وإنْ  هو أن يؼقول يف افـققة ظـقد إحرامقه:وآصساط 

 طمًٌتٜمل.  طمٞم٨ُم طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكّم 

َؾ  ومن ؾ ته افوؿوف  عرؾة ، وقمٚمٞمرف سم٠مقمال قمٛمررة حتٚم 

 اًمدم واًم٘مْم٤مء.

وىمرع ىمٌرؾ  وهق ذم احل٩م إنْ  ادػسد كسؽه   ا ع:. 2

 اًمتحٚمؾ إول، وذم اًمٕمٛمرة إن وىمع ىمٌؾ اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م.

قمجرز  ز ومٌ٘مررة، ومر٢منْ قمج وم٢منْ  ،  ذسمح سمدٟم٦موجيب ظؾقه

 ق سمٓمٕمر٤مم سم٘مٞمٛمر٦م اًمٌدٟمر٦م، ومر٢منْ ومًٌع ؿمٞم٤مه، وم٢من قمجز شمّمدّ 

 قمجز ص٤مم سمٕمدد إُمداد.

  ث فثً :  م افتخقر وافتعديا:

 وجيب يف ح فتغ:

ي اًمقطمٌم اعمر٠ميمقل. وهق احلٞمقان اًمؼمّ  ؿتا اففقد:.1

 سمرلم صمرالث ظمّمر٤مل  ذسمرح ُمثٚمرف أو ختػم    ثٌؾ وم٢من يم٤من ًمف ُمِ 

 ثؾ ـمٕم٤مُم٤م أو يّمقم سمٕمدد إُمداد.ق سم٘مٞمٛم٦م اعماًمتّمدّ 
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ق  سمرلم ظمّمرٚمتلم  اًمتّمردّ وإن مل يٙمـ ًمف ُمثرؾ  خترػّم 

 سم٘مٞمٛمتف ـمٕم٤مُم٤ًم أو يّمقم سمٕمدد إُمداد.

أُم٤م اًمٞم٤مسمس ومٞمحرم ىمٚمٕمف  ؿطع كا ت احلرم افرضب:. 2

اإلذظمرر وقمٚمرػ اًمٌٝمر٤مشؿ  ويستثـى من بفقك:دون ىمٓمٕمف. 

 ًّ  قاك واًمزروع. واًم

ث ظمّم٤مل  ذسمرح  سملم صمالوم٢من يم٤مٟم٧م ؿمجرة يمٌػمة ختػّم 

ق سم٘مٞمٛمر٦م اًمٌ٘مررة ـمٕم٤مُمر٤م أو اًمّمرقم سمٕمردد سم٘مرة أو اًمتّمردّ 

 سملم صمالث ظمّم٤مل  صٖمػمة ختػّم ؿمجرة إُمداد. وإن يم٤مٟم٧م 

ق سم٘مٞمٛم٦م اًمِم٤مة ـمٕم٤مُم٤م أو اًمّمرقم سمٕمردد ذسمح ؿم٤مة أو اًمتّمدّ 

 سملم ظمّمٚمتلم  صٖمػمة ضمدًا ختػّم ؿمجرة إُمداد. وإن يم٤مٟم٧م 

 اد.ق سم٘مٞمٛمتٝم٤م ـمٕم٤مُم٤م أو اًمّمقم سمٕمدد إُمداًمتّمدّ 

 سمرلم وُمٕمٜمر٤مه أٟمرف يتخرػّم  جا عً :  م افتخقر وافتؼدير:

ق صمالث ظمّم٤مل  ذسمح ؿم٤مة أو صٞم٤مم صمالصمر٦م أير٤مم أو اًمتّمردّ 

سمثالصم٦م هصع ـمٕم٤مم ًمًرت٦م ُمًر٤ميملم )ًمٙمرؾ ُمًرٙملم ٟمّمرػ 

 ص٤مع(. وج٥م قمغم اًمت٤مزم 
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 . ؾمؽم اًمرأس.2 .. ًمٌس اعمحٞمط1 م  خيتص  ه افرجا:

 ًمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ. .2   .. ؾمؽم اًمقضمف1   م  خيتص  ه ادرأة:

   .. اعم٤ٌمذة سمِمٝمقة2. اًمٓمٞم٥م  1 مشسك  غ افرجا وادرأة:  

  . .دهـ ؿمٕمر اًمرأس أو اًمٚمحٞم٦م3

 . اًمقطء سملم اًمتحٚمؾ إول واًمث٤مين ذم احل٩م.4

 )وُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اعمحرُم٤مت إن ومٕمٚمٝم٤م قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم يما شم٘مدم(

إذا أزال صمرالث ؿمرٕمرات ومر٠ميمثر ذم زُمرـ  إزافة افشعر:. 5

ن واطمد. أُم٤م إذا أزال ؿمٕمرة ومٕمٚمٞمف ُمد ـمٕم٤مم أو واطمد وُمٙم٤م

صقم يقم، وإذا أزال ؿمٕمرشملم ومٕمٚمٞمف ُمدان ُمرـ اًمٓمٕمر٤مم أو 

 صقم يقُملم.

إذا أزال صمالث أفمٗم٤مر وم٠ميمثر ذم زُمـ واطمرد  ؿؾم افظػر:. 6

وُمٙم٤من واطمد. أُم٤م إذا أزال واطمدًا ومٕمٚمٞمف ُمد ـمٕم٤مم أو صقم 

صرقم ـ اًمٓمٕمر٤مم أو ان ُِمريقم، وإذا أزال فمٗمريـ ومٕمٚمٞمف ُمدّ 

 يقُملم.
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وج٥م ذم مجٞمع احل٤مٓت ذسمح اًمدم ذم احلرم، وشمٗمرىمر٦م اًمردم 

واًمٓمٕم٤مم قمغم ُم٤ًميملم احلرم. ويًتثٜمك ُمـ ذًمرؽ اعمحٍمر 

 .ذم احلرم أيْم٤مً ، وجقز ذم حمؾ إطمّم٤مرهاًمدم ومٞمٙمقن 
 

* * * 
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 زيارة الييب حمند صلى اهلل عليه وآله وصحبه وشله
 

 :كدب افزي جة

ے ژ  ٹ ٹ هل ؾمٜم٦م سم٤مإلمج٤مع  ھ  ھ ھ 

﮵      ﮴  ﮲ ﮳  ے  ۓ ۓ 

﮹  ﮷ ﮸   .[٤٦علنسنت: ] ژ﮶ 

. ((ؾؾم يقزجين ؾؼقد جػق ين ن حّج مَ ))وذم احلدي٨م  

ن زاجين يف ادديـقة َمق))رواه اًمدارىمٓمٜمل. وذم طمدي٨م هظمر  

. رواه اًمٓمؼماين ((يوم افؼق مة وصػقع ً  فه صفقداً  ــُت  حمتسا ً 

وؾ يت ؾؽلك   ن زاجين  عدمَ ))واًمٌٞمٝم٘مل. وذم طمدي٨م صم٤مًم٨م  

ن زاج َمقق)). رواه اًمرردارىمٓمٜمل. وورد  ((زاجين يف حققق يت

 . رواه اًمٌزار واًمدار ىمٓمٜمل.((فه صػ ظتي ؿزي وجاْت 

 شـن افزي جة: 

ـ    وؾمرٚمؿ وهًمرف يٜمقي ُمع زي٤مرشمف صغم ا  قمٚمٞمف  أنْ  يً

ـّ  آهمتًر٤مل واًمتٓمٞمر٥م وًمرٌس  اًمّمالة ذم ُمًرجده، ويًر
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ٌ٘مٕم٦م اًمترل هرق أٟمٔمػ وأمجؾ ُمالسمًف، ويًتحي ضمالل اًم

 ومٞمٝم٤م، ويِمٙمر ا  شمٕم٤ممم قمغم اًمقصقل إًمٞمٝم٤م.

وي٘مّمد  اعمًجد اًمٜمٌقي اًمنميػ، وي٠ميت سم٤مًمدقم٤مء اًمقارد 

م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ًمٚمدظمقل، ويٜمقي قمٜمد دظمقل اعم٤ًمضمد، وي٘مدّ 

َه٤م ذم آقمتٙم٤مف، ويّمكم ريمٕمتل اًمتحٞم٦م، وإن اؾمتٓم٤مع صاّل 

دي٨م اًمروو٦م اًمنميٗم٦م. ومٝمل ُمـ ري٤مض ادٜم٦م. يما ورد ذم احل

 اعمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ف ًمٚمًالم قمغم ظمػم إٟمر٤مم: ومٞمًرت٘مٌؾ اًمقضمرف صمؿ يتقضّم 

اًمٓم٤مهر: ويٚم٘مل اًمتحٞم٦م واًمًالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، وًمٞمٛمثؾ 

وهًمرف ف صرغم ا  قمٚمٞمرف ؿمخّمف اًمنميػ أُم٤مُمف، ويٕمٚمرؿ أّٟمر

 ؿ قمٚمٞمف.ـ ؾمٚمّ قمغم ُمَ  ذم ىمؼمه، يردّ  وؾمٚمؿ طمّل 
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 وي٘مقل   اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف.

 ًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمفاًم

 )صمالث ُمرات(.                     

         اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمٌل ا ، اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤مرؾمقل ا ، 

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤مطمٌٞم٥م ا  )صمالث ُمرات( .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمدٟم٤م أمحد.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م سمِمػم.

 ؽ ي٤م ٟمذير.اًمًالم قمٚمٞم

 اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمناج اعمٜمػم. 

 اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٓمٝمر اًمٓم٤مهر.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٕمٚمؿ اًمزاهر.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ُمزُمؾ.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ُمدصمر.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ـمف.
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 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م يس.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم.

 ي٤م ؿمٗمٞمع اعمذٟمٌلم.اًمًالم قمٚمٞمؽ 

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ىم٤مشد اًمُٖمّر اعمحّجٚملم.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟمٌل الػم.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اًمرمح٦م.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أول ظَمْٚمِؼ ا .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أومْمؾ ظَمْٚمِؼ ا .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظم٤مشمؿ رؾمؾ ا .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أيمرم الَْٚمِؼ قمغم ا .

 ي٤م َُمـ ضم٤مهف ًمدى ا  أوؾمع ضم٤مه.اًمًالم قمٚمٞمؽ 

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م َُمـ رسمَط ا ُ سمٛمحٌتف اًمٜمج٤مة.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ىم٤مشد ريم٥م أٟمٌٞم٤مء ا .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م َُمـ سمٞمده ًمقاء احلٛمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أول ؿم٤مومع.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م حمٌقب ا .

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م صٗمل ا .

 ة ا .اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ظمػم

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م صٗمقة ا .

ٌّف ا .  اًمًالم قمٚمٞمؽ يما حي

 اًمًالم قمٚمٞمؽ يما يرو٤مه ًمؽ ا .

)اًمتحٞم٤مت اعم٤ٌمريم٤مت اًمّمٚمقات اًمٓمٞم٤ٌمت  ، اًمًرالم 

قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف، اًمًرالم قمٚمٞمٜمر٤م وقمرغم 

قم٤ٌمد ا  اًمّم٤محللم، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا  وطمده ٓ ذيؽ 

 ؿمٝمد أن ؾمٞمدٟم٤م حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف (.ًمف وأ

ٟمِمٝمد أٟمؽ ي٤م رؾمقل ا  ىمد سمٚمٖم٧َم اًمرؾمر٤مًم٦م، وأّدير٧َم 

إُم٤مٟمرر٦م، وٟمّمررح٧َم إُمرر٦م، ويمِمررٗم٧م اًمٖمٛمرر٦م، وضمٚمررقَت 

اًمٔمٚمٛم٦م، وضم٤مهدَت ذم ا  طمّؼ ضمٝم٤مده طمترك أشمر٤مك اًمٞم٘مرلم، 

ومّمغم ا  قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل ا  أومْمؾ صالة وأمتّٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م 



  زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار

طمد ُِمـ ظمٚم٘مف ُِمرـ إوًمرلم وأقمٔمٛمٝم٤م أومْمؾ ُم٤م صغّم قمغم أ

وأظمريـ، وصغّم قمٚمٞمؽ ذم إوًملم وأظمريـ وذم اًمٜمٌٞملم 

واعمرؾمٚملم وذم اعمأل إقمغم إمم يقم اًمرديـ، وقمٚمٞمٜمر٤م ُمٕمٙمرؿ 

 وومٞمٙمؿ إٟمف أرطمؿ اًمرامحلم.

ضمزاك ا  قمٜم٤ّم ي٤م رؾمقل ا  أومْمؾ ُم٤م ضم٤مزى ٟمٌٞمر٤ًم قمرـ 

 أُمتف ورؾمقٓ قمـ ىمقُمف.

جيض اهلل ظـقه  اففقدي م ظذ شقدك  أّب  ؽر سؾّ ثم يُ  

 ويؼول:

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمدٟم٤م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ. 

اًمًررالم قمٚمٞمررؽ يرر٤م صرر٤مطم٥م رؾمررقل ا  ذم اًمًررٕم٦م 

 واًمْمٞمؼ.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م صم٤مين اصمٜملم إذ َه٤م ذم اًمٖم٤مر.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م َُمـ ومدي٧َم سمٜمٗمًؽ وُم٤مًمؽ اعمخت٤مر.
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 شققدك  ظؿقر افػق جوق جيض اهلل ظـقهثم ُيسّؾم ظقذ 

 ويؼول:

 ًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ الٓم٤مب. اًم

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ؿمٝمٞمد اعمحراب.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ٟم٤مـم٘م٤ًم سم٤مًمّمقاب. 

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ُمتٙمّٚما ً سمٚمًر٤من اًمٖمرػمة طمترك َضب 

 احلج٤مب.

 اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م َُمـ يٗمرق اًمِمٞمٓم٤من ُِمـ فمّٚمف.

 َُمـ اؾمرتحَٞم٧ْم ُمٜمرف افسالم ظذ شقدك  ظث ن  ن ظػ ن 

 ُمالشٙم٦م اًمرمحـ.

افسالم ظذ شققدك  بي ادػق خر وادـ ؿقب شققد  ـقي 

سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمؿ رؾمقل ا  واسمرـ  ؽ فب ظع  ن أّب ض فب

 قمّؿ صٗمل ا  وزوج سمْمٕم٦م طمٌٞم٥م ا .

ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم  افسالم ظذ شقدتـ  ؾ ضؿة افزهراء

 ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى.
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ىمرّرة اًمٕمرلم وضمرالء اًمررـي  افسالم ظذ احلسن واحلسغ

ًمررزـي اعمٓمٝمرررـي ُِمررـ إدران اعمٗمررروض حمٌررتٝمؿ وطُمررقاة ا

 وُمقّدهتؿ ذم اًم٘مرهن.

افسالم ظؾقفم وظذ ْجقع آهلم وبوهيم وظذ ْجقع من 

وقمغم واًمديٜم٤م وذوي احل٘مقق قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٜمر٤م ُمٕمٝمرؿ  يوافقفم

وومٞمٝمؿ ذم يمؾ حلٔم٦م أسمردا قمردد ظمٚم٘مرف ورى ٟمٗمًرف وزٟمر٦م 

ھ ژ قمرؿمف وُمداد يمٚماشمرف.  ھ  ہ ہ  ہ   ہ   ۀ  ۀ  ڻ 

﮺﮻   ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮷﮸﮹   ﮶  ﮴﮵      ﮳  ﮲ 

           ﯁   ﯀  ﮾  ﮿ ﮽  ﮼ 

ڭ                        

ۈ  ۆ ۈ   ۆ   ۇ ۇ     ڭ     ڭ    ژڭ

ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ژ 

ڈ   ڍ ڌ   ڌ ڈ ژ ڑ ڎ ڎ    ژ 

گ گ     گ  ک  ک   ک ک  ڳ  ڑ  ڳ  گ 

ڻ ڻ  ڻ      ں  ں ڱ ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ 
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ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  

﮷ ﮵ ﮶  ﮴    ے  ےۓ ۓ﮲  ﮳ 

       ﯁  ﮿﯀   ﮾  ﮽   ﮻﮼ ﮺  ﮹  ﮸ 
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 ( ُمرة واعمٕمقذشملم.11ؾمقرة اإلظمالص ) 

 شمرمّحر٧َم  يمرا حمٛمد، هل وقمغم حمٛمد قمغم وشمرطّمؿ اًمٚمٝمؿّ 

 اًمٚمٝمرؿّ  ،جمٞمرد محٞمردٌ  إّٟمرؽ.. إسمراهٞمؿ هل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم

 إسمرراهٞمؿ قمرغم حتٜمٜمر٧َم  يما حمٛمد، هل وقمغم حمٛمد قمغم وحتٜمـ

ؿ اًمٚمٝمؿّ ، جمٞمد محٞمدٌ  إّٟمؽ.. إسمراهٞمؿ هل وقمغم  حمٛمد قمغم وؾمٚمِّ

 إسمرراهٞمؿ هل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم ؾمٚم ٛم٧َم  يما حمٛمد، هل وقمغم

 ورى ظمٚم٘مرؽ، قمردد أسمدا، حلٔم٦مٍ  يمّؾ  ذم ..جمٞمد محٞمدٌ  إّٟمؽ

  .يمٚماشمؽ وُمداد قمرؿمؽ، وزٟم٦م ٟمٗمًؽ،
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ڄ ژ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڃ 

ڇ  ڇ  چ   ژچ چ 

ٌّٞمؽ ٌّٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًم  .. ًم

 قمغم صّٚمٞم٧َم  يما حمٛمد، هل وقمغم حمٛمد قمغم صّؾ  اًمٚمٝمؿّ 

 سمر٤مرك اًمٚمٝمرؿّ ، جمٞمرد محٞمدٌ  إّٟمؽ.. إسمراهٞمؿ هل وقمغم إسمراهٞمؿ

 هل وقمغم إسمراهٞمؿ قمغم سم٤مريم٧َم  يما حمٛمد، هل وقمغم حمٛمد قمغم

 .جمٞمد محٞمدٌ  إّٟمؽ إسمراهٞمؿ

 اًمًرٚمٓم٤من، ي٤مقمٔمٞمؿ اًمٚمٝمؿ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ ا ّ سمًؿ "

 ي٤مواؾمرع ادرقد، ير٤ميمثػم اًمرٜمِّٕمؿ، ي٤مداشؿ اإلطم٤ًمن، ي٤مىمديؿ

.. َٓيْٕمَجؾ ي٤مطمٚمٞماً  اًمّمٜمع، ي٤ممجٞمؾ اًمٚم ٓمػ، ي٤مظمٗمل   اًمٕمٓم٤مء،

ؿ وهًمرف حمٛمرد ؾمرٞمدٟم٤م قمرغم ي٤مربِّ  صؾِّ   قمرـ وارَض  وؾمرٚمِّ

ـ   وًمؽ ؿُمٙمرا، احلٛمد ًمؽ اًمٚمٝمؿّ  أمجٕملم، اًمّمح٤مسم٦م  ومْمال، اعم

ٜم٤م وأٟم٧م ـُ  ٤م،طم٘مّ  رسم   ًمرذًمؽ شمرزل مل وأٟمر٧َم  ِرىّم٤م، قَمٌٞمُدكَ  وٟمح

َ  أهال:  وي٤مصر٤مطم٥َم  يمًرػم، يمّؾ  وي٤مضم٤مسمَر  قمًػم، يمّؾ  ي٤مُُمَٞمنِّ

 ورٕمٞمػ، يمرّؾ  وير٤مُُم٘مّقَي  وم٘مرػم، يمرؾ وي٤مُُمٖمٜمَل  ومريد، يمّؾ 
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ـَ   اًمٕمًرػم ومتٞمًػم قمًػم، يمّؾ  قمٚمٞمٜم٤م ينِّ  ،خَمٞمػ يمّؾ  وي٤مُم٠مُم

 .يًػم قمٚمٞمَؽ 

 طم٤مضم٤مشمٜمر٤م ،تٗمًرػمواًم اًمٌٞم٤من إمم حيت٤مُج  ٓ  ـُمَ  ي٤م اًمٚمٝمؿّ 

 ُمٜمرَؽ، أظمر٤مُف  إين اًمٚمٝمرؿّ . وظمٌرػم َبر٤م قمر٤مملٌ  وأٟمر٧َم  يمثػم،

 اًمٚمٝمؿّ . ُمٜمَؽ  خي٤مُف  ٓ نـ وأظم٤مُف  ُمٜمَؽ، خي٤مُف  نـ وأظم٤مُف 

ٜم٤م ُمٜمَؽ  خي٤مُف  ُمـ سمحؼِّ   سمحرؼِّ  اًمٚمٝمؿّ . ُمٜمَؽ  خي٤مُف  ٓ نـ ٟمجِّ

 ٓ اًمذي سمَٙمٜمَٗمَؽ  وايمٜمُٗمٜم٤م شمٜم٤مم، ٓ اًمتل سمٕمٞمٜمؽ ُأطمرؾمٜم٤م حمٛمدٍ 

 صم٘مُتٜمرر٤م وأٟمرر٧َم  اَٚمررُؽ  ومررال قمٚمٞمٜمرر٤م سمُ٘مرردَرشمَؽ  وارمحٜمرر٤م ُيرررام،

 وصرحٌف وهًمرفِ  حمٛمرد ؾمرٞمدٟم٤م قمرغم ا ّ وصرغّم .. ورضم٤مؤٟم٤م

ؿ،  ٟمٗمًف، ورى ظمٚم٘مف، قمدد اًمٕم٤معملم، رب   واحلٛمد وؾمٚم 

 ." يمٚماشمف وُمداد قمرؿمف، وزٟم٦م

 اًمٕمٛمرر، ذم وسمريم٦مً  اًمديـ، ذم زي٤مدةً  ٟم٠ًمًمَؽ  إٟم٤م اًمٚمٝمؿ "

 اعمرقت، ىمٌرؾ وشمقسمر٦مً  اًمررزق، ذم وؾِمَٕم٦مً  ادًد، ذم وصح٦مً 

 قمٜمردَ  وقمٗمرقاً  اعمرقت، سمٕمرد وُمٖمٗمرَرةً  اعمرقت، قمٜمد وؿمٝم٤مدةً 

 وارزىمٜمر٤م ادٜمر٦م، ُمـ وٟمّمٞم٤ٌمً  اًمٕمذاب، ُمـ وأُم٤مٟم٤مً  احل٤ًمب،
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 وهًمفِ  حمٛمدٍ  ؾمٞمدٟم٤م قمغم ا ّ وصغّم .. اًمٙمريؿ وضمٝمؽ إمم اًمٜمٔمر

ؿ، وصحٌف جئ  ژ  وؾمٚم  ی  ی  ىئ ىئ ی ی 

مب  حب خب  جب  يئ  ىئ  مئ   ژحئ 

 ."يمٚماشمف وُمداد قمرؿمف، وزٟم٦م ٟمٗمًف، ورى ظمٚم٘مف، قمدد 

اًمٚمٝمؿ صؾ وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد أول ُمتٚمٍؼ ًمٗمٞمْمؽ 

إول، وأيمرم طمٌٞم٥ٍم شمٗمّْمٚم٧َم قمٚمٞمرف ومتٗمّْمرؾ، وقمرغم هًمرف 

وصحٌف وشم٤مسمٕمٞمف وطمزسمف ُم٤م دام شمٚمّ٘مٞمف ُمٜمرؽ وشمرىّمٞمرف إًمٞمرؽ 

وإىم٤ٌمًمؽ قمٚمٞمف وإىم٤ٌمًمرف قمٚمٞمرؽ، وؿمرٝمقده ًمرؽ واٟمٓمراطمرف 

مم ًمرديؽ، صررالة ٟمِمرٝمدك َبرر٤م ُِمرـ ُمرهشمررف، وٟمّمرُؾ َبرر٤م إ

طميشمؽ ُِمـ طمية ذاشمف، ىم٤مشٛملم ًمؽ وًمف سم٤مٕدب اًمرقاومر 

 ُمٖمٛمقريـ ُمٜمؽ وُمٜمف سم٤معمدد اًم٤ٌمـمـ واًمٔم٤مهر.

اًمٚمٝمؿ سمٛمٜمزًمتف قمٜمدك وسمحرُمتف ًمرديؽ وسمٛم٘م٤مُمرف وسمج٤مهرف 

ـّ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٔمرشمف،  وطمّ٘مف قمٚمٞمؽ  إىمٌٚمٜم٤م اًمٚمٝمؿ وٟمحـ ذم طميشمف وُُم

أِهر٥ّم وأُمّدٟم٤م سم٢مُمداداشمف واٟمٗمحٜم٤م سمٜمٗمح٤مشمف وأصمٌتٜم٤م ذم أهؾ ُمقّداشمف و

قمٚمٞمٜم٤م ُِمـ ٟم٤ًمشؿ ُمّم٤موم٤مشمف، اضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ ظمرقاص أهرؾ ُٟمٍمراشمف، 
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وارزىمٜم٤م طمًـ ُمت٤مسمٕم٤مشمف وؿمّٗمٕمف ومٞمٜم٤م وأىمٌؾ سمقضمٝمرؽ وٟمحرـ ذم 

طميشمف قمٚمٞمٜم٤م، وأدظمٚمٜم٤م دواشر أهؾ اعمحٌقسمٞم٦م، وارومٕمٜم٤م ذم ُمراشم٥م 

اًمّمّدي٘مٞم٦م، وأصٚمح ًمٜم٤م مجٞمع ؿم١موٟمٜم٤م اًمٔمر٤مهرة والٗمٞمر٦م، اًمٚمٝمرؿ 

قمٜمٝمؿ ُمّم٤مش٥م اًمدٟمٞم٤م واًمردـي  ومّرج يمروب أُمتف أمجٕملم، وادومع

ومر٤مت  اًمٚمٝمؿ أصٚمح َلؿ مجٞمع اًمِمر١مون، اًمٚمٝمرؿ ارومرع قمرٜمٝمؿ ٔا

واًمٗمتقن، اًمٚمٝمؿ أصٚمح ًمٜم٤م وَلؿ أُمر اًمٔمٝمرقر واًمٌٓمرقن، اًمٚمٝمرؿ 

اًمٚمٝمرؿ شمر٥م قمرغم قم٤مصرٞمٝمؿ  طمّقل أطمقاَلؿ إمم أطمًـ طم٤مل،

ِؾ اًمتقسم٦م ُِمـ شم٤مشٌٝمؿ، وقمّٚمرؿ ضمر٤مهٚمٝمؿ، واٟمٗمرع سمر٤مًمٕمٚمؿ  ٌَ واىم

 اة اعمٝمتديـ.قم٤معمٝمؿ، واضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اَلد

اًمٚمٝمؿ أيمرُمٜمر٤م وٟمحرـ ذم طميرة طمٌٞمٌرؽ اعمّمرٓمٗمك 

 ُِمـ قمٜمدك شمّمٓمٗمٞمٜم٤م سمف وشمدظمٚمٜم٤م دواشر أ
ٍ
هؾ ىمرسمرف سم٢مصٓمٗم٤مء

سمرِف ،  اًمٚمٝمرؿ اضمٕمٚمٝمر٤م ؾمر٤مقم٦م إضم٤مسمر٦م، وشمً٘مٞمٜم٤م ُِمـ طمر٤مل ُذْ

٧ٌّْم  واضمٕمؾ اًمدقمقات ُمًتج٤مسم٦م، إَلٜم٤م يمؿ ُِمـ اًمرمح٤مت اٟمّم

ـ قمغم َُمـ وىمَػ ذم هذا اعم٘م٤مم، ويمؿ واضمف ُمـ طميشمؽ ُِمر

 اًمٕمٓم٤مي٤م واإليمرام عمـ وىمػ أُم٤مم طمٌٞمٌؽ ظمػم إٟم٤مم.
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اًمٚمٝمؿ إّٟمف واؾمٓم٦م يمؾ ظمػم ومال شمدع ظمرػمًا إٓ ىمًرٛم٧َم 

ًمٜم٤م سمحظٍّ ومٞمف، اًمٚمٝمؿ واقمّمٛمٜم٤م سمف ُِمـ يمؾ ذ، ومٞما سمٓمـ وومٞما 

 فمٝمر، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.

اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ اعم٘مٌقًملم ًمديؽ، واصٚمح ؿم١موٟمٜم٤م سما 

 ٞمؽ.أصٚمح٧َم سمف ؿم١مون اعمٙمرُملم قمٚم

ٌّؾ ومٞمٝمر٤م  اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٝم٤م ؾم٤مقم٦م ُِمـ أسمرك اًم٤ًمقم٤مت، وشم٘م

ؿمرٗم٤مقم٦م ٟمٌررل اًمِمررٗم٤مقم٤مت، وأقِمرد قمقاشررده٤م قمررغم إطمٞمرر٤مء 

وإُمرررقات، ُمرررـ اعمررر١مُمٜملم واعم١مُمٜمررر٤مت، واعمًرررٚمٛملم 

اًمٚمٝمررؿ ٓ سومتٜمرر٤م إٓ ُمرسمررقـملم سمحٌٚمررف،  واعمًررٚمات.

ُمًت٘مٞمٛملم قمغم ؾمٌٞمٚمف ؿم٤مرسملم ُِمـ ؾمٚمًرٌٞمٚمف ُمٕمردوديـ ذم 

ٌّتف داظمٚملم ذم داش  رشمف.أطم

اًمٚمٝمؿ أيمرُمٜم٤م سمٜمٔمرشمف اًمٚمٝمؿ أؾمٕمدٟم٤م سم٢مُمداداشمرف، اًمٚمٝمرؿ 

 اٟمٗمحٜم٤م سمٜمٗمح٤مشمف، اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُِمـ أهؾ ُمقّداشمؽ وُمقداشمف.

سم٤مإليان واإلي٘م٤من، وأصمٌٜمر٤م قمٜمردك ذم  ٜم٤مىمٚمقسماًمٚمٝمؿ اُمأل 

أهررؾ اًمّمرردق واإلظمررالص ُمررـ ظمررقاص قمٌرر٤مدك أهررؾ 
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اًمٕمرومرر٤من، اًمٚمٝمررؿ ٟمّ٘مٜمرر٤م قمررـ مجٞمررع إدران، اًمٚمٝمررؿ صررػِّ 

يمؾ ران، اًمٚمٝمؿ ارسمٓمٜم٤م سم٤مًم٘مرهن، وٟمٌل اًم٘مرهن،  اًم٘مٚمقب قمـ

تٜمر٤م قمرغم اشّمٌر٤مع ؾمرٞمد وًمرد  ٌّ اًمٚمٝمؿ رضّمح ًمٜم٤م اعمٞمزان، اًمٚمٝمؿ صم

قمدٟم٤من، اًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜم٤م ذيػ اًمدٟم٤من، اًمٚمٝمؿ ارومٕمٜم٤م ذم ُمراشم٥م 

اًمٚمٝمرؿ شمردارك ًمٚمٝمؿ اىمٌٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ومٞمٜم٤م ير٤م رمحرـ ، اًمتدان، ا

اًمِمداشد إُم٦م سمٖمٞم٤مث قم٤مضمؾ شمدومع سمف اًمٌالي٤م قمٜمٝم٤م، شمدومع سمف 

قمٜمٝم٤م، شمّمٚمح َل٤م إطمرقال، سمرمحترؽ ير٤م أرطمرؿ اًمررامحلم 

وضمقدك ي٤م أضمقد إضمقديـ، ارطمرؿ اًمْمرٕمٗم٤مء ير٤م ًمٓمٞمرػ 

اًمٚمٓمٗم٤مء، ُمتقؾمٚملم سم٠مذف اًمنمروم٤مء، وطمٌٞمٌرؽ اعمّمرٓمٗمك 

ٌّتؽ ًمف وحمٌتف ًمؽ إٓ ُمر٤م  ؾمٞمد أهؾ إرض واًمًاء، سمٛمح

 أدظمٚمتٜم٤م داشرة اعمح٦ٌم، وإٓ ُم٤م أصمٌتٜم٤م ذم ظمقاص إطم٦ٌم، وإٓ

ُم٤م أصٚمح٧َم ؿم١موٟمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ويرقم اعم٘م٤مسمٚمر٦م، وضمٕمٚمتٜمر٤م ذم 

زُمرشمف يقم اعم٤ًمءًم٦م، ٟمِرد قمغم طمقوف اعمقرود، وُٟمً٘مك ُمٜمرف 

َذسم٦م ٓ ٟمٔمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدا، وٟمٛمر ُمٕمف قمغم اًمٍماط إمم ضمٜم٤من 

الٚمقد، ُمع اعم٘مرّرسملم اًمِمرٝمقد، واًمريمرع اًمًرجقد، وأقِمرد 
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وأؾمٕمد اًمٙمرؾ قمقاشد هذه اًم٤ًمقم٦م قمغم اًمقاًمد ُمٜم٤ّم واعمقًمقد، 

ُمع يمؾ ُمًٕمقد، ذم اًمٖمٞم٥م واًمِمٝمقد، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ير٤م 

رب اًمٕمرر٤معملم. وقمررغم ُمرر٤م ٟمررقاه طمٌٞمٌررؽ إُمررلم وقمٌرر٤مدك 

اًمّم٤محلقن ومجٞمع اًمّم٤محللم ًمٜم٤م وًمألُم٦م أمجٕملم وإمم طمية 

 اًمٜمٌل. اًمٗم٤محت٦م.

اًمٗم٤محت٦م إمم أرواطمٝمؿ أمجٕملم، أّن ا  يٜمٔمرر إًمٞمٜمر٤م َبرؿ، 

َبؿ، ويدظمٚمٜم٤م ذم دواشررهؿ، ويًٕمدٟم٤م َبؿ، ويً٘مٞمٜم٤م ُِمـ ُذ 

وحييررٟم٤م ذم حمرر٤مَضهؿ، ويٛمررّدٟم٤م سم٢مُمررداداهتؿ، وينرري 

هاي٤مت ذم يمؾ ذرة ُمـ أومٕم٤مًمٜم٤م وأىمقاًمٜم٤م وجم٤مًمًٜم٤م، وقمٜم٤مير٦م 

ه١مٓء إيمرُملم ورقم٤مي٦م ه١مٓء إيمرُملم، واقمتٜم٤مء هر١مٓء 

إيمرررُملم، ووضمٝمرر٤مت هرر١مٓء إيمرررُملم، وَِهررؿ هرر١مٓء 

٤مًمًرٜم٤م وطم٤مٓشمٜمرر٤م إيمررُملم، ذم يمرؾ ذرة ُمررـ ؿمر١موٟمٜم٤م وجم

وأطمقاًمٜم٤م وشم٘مٚم٤ٌمشمٜم٤م، وأْن يتدارك ا  هذه إُم٦م ذم اعمِمر٤مرق 

واعمٖم٤مرب، ويرومٕمٜم٤م إمم رومٞمع اعمراشم٥م، وجٕمٚمٜمر٤م ُمرٜمٝمؿ قمرغم 

سم٤مل ذم يمؾ طملم وطم٤مل، ٟمٌٚمغ َبؿ هم٤مير٦م أُمر٤مل، سمٛمحرض 
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اًمٗمْمؾ واًمٙمرم، وادقد اًمقاؾمع ُمـ اًمٙمٌػم اعمتٕمر٤مل، سمجر٤مه 

رم، وهر١مٓء إيمررُملم هذا احلٌٞم٥م إقمٔمؿ، واًمٜمٌل إيمر

 وؾمٞمدشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م وإمم طمية اًمٜمٌل.

اًمٚمٝمؿ إارؿ ىمرّرة اًمٕمٞمرقن ومر٠مىمر أقمٞمرٜمٝمؿ سمِٜمر٤م، وووّم٘مٜمر٤م 

 ًمًٌٞمٚمٝمؿ، وإطمٞم٤مء ـمري٘متٝمؿ.

سم٘م٤مشف سم٤معمديٜم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمرٚمقات  ةَ ُمدّ  ويًتح٥م  

اؾمرتٓم٤مع صرالة  سم٤معمًرجد اًمٜمٌرقي وآقمتٙمر٤مف ومٞمرف. وإنْ 

ًمف سمراءة ُمـ اًمٜم٤مر وسمرراءة  ٥ُم ٙمتَ ف شمُ أٟمّ  دَ رَ أرسمٕملم ومرض وم٘مد وَ 

 ُمـ اًمٕمذاب وسمراءة ُمـ اًمٜمٗم٤مق. رواه أمحد.

 زي جة افاؼقع:

ٓ شمٜمس زي٤مرة ُم٘مؼمة اًمٌ٘مٞمع وم٢مار٤م ورٛم٧م إقمرداد     

اًمٙمثػمة ُمـ أهؾ اًمٌٞمر٧م اًمٓمر٤مهريـ واًمّمرح٤مسم٦م إيمررُملم 

وأيم٤مسمر ُمـ أُم٦م اًمٜمٌل وأقمداد يمثػمة ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٘مد يمر٤من 

 ي٤مرهت٤م.رؾمقل ا  ؿمديد احلرص قمغم ز
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ىمؼم ومٞمٝم٤م وم٘مؾ  )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ُمـ وإذا زرَت أي 

ىمقم ُم١مُمٜملم، وأشم٤ميمؿ ُم٤م شمققمدون همردًا ُم١مضمٚمرقن، وإٟمر٤م إن 

ؿم٤مء ا  سمٙمؿ ٓطم٘مقن، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ٕهرؾ سم٘مٞمرع اًمٖمرىمرد(، 

)اًمًالم قمغم أهؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم واعمًرٚمٛملم ويررطمؿ 

ؿمر٤مء ا  ا  اعمًت٘مدُملم ُمٜمٙمؿ وُمٜم٤ّم واعمًت٠مظمريـ، وإٟمر٤م إن 

سمٙمؿ ٓطم٘مقن(، )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًم٘مٌقر يٖمٗمر ا  ًمٜم٤م 

وًمٙمؿ أٟمتؿ ؾمٚمٗمٜم٤م وٟمحـ سم٤مٕصمر(، )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم 

ُم١مُمٜملم أٟمتؿ ًمٜم٤م ومرط وإٟم٤م سمٙمؿ ٓطم٘مقن، اًمٚمٝمرؿ ٓ حترُمٜمر٤م 

 أضمرهؿ وٓ شمْمٚمٜم٤م سمٕمدهؿ(. 

وهذه صقرة شمقورح سمٕمرض ىمٌرقر اًمّمرح٤مسم٦م وأشٛمر٦م 

هداير٦م اًمٕمٚماء يمرا ذم يمتر٤مب  اًمديـ يما ٟم٘مؾ ذًمؽ قمدد ُمـ

 اًم٤ًمًمؽ ٓسمـ مُج٤مقم٦م وهمػمه 
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رِجٌد ژ، وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم  زي جة مسجد ؿا ءيًتح٥م يما  ًْ عَمَ

ِل َيْقٍم َأطَمؼ  َأْن شَمُ٘مقَم ومِٞمِف ومِٞمِف ِرضَم٤مٌل  ـْ َأو  َس قَمغَم اًمت ْ٘مَقى ُِم ُأؾمِّ

ُروا َوا ٌ قَن َأْن َيَتَٓمٝم 
ـَ حُيِ ِري ٝمِّ ٥م  اعْمُٓم 

 نْ مَ )). وحلدي٨م  ژ   ُ حُيِ

 ؾقه صقالة ـق ن فقه ر يف  قته ثم أتى مسجد ؿا ء ؾفّذ تطفّ 

 . رواه أمحد واًمٜم٤ًمشل واسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ.((ـلجر ظؿرة

طمرد وضمٌرؾ أطمرد. ومٗمرل زير٤مرة ؿمرٝمداء أُ  ويًتح٥م  

 .. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف((ـ  وكحاهإن أحدًا جاا ُياّ ))احلدي٨م  

 

 صفداء أحد :افسالم ظذ 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م محزة اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م.  

 .اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م قمؿ رؾمقل ا  

اًمًررالم قمٚمررٞمٙمؿ ورمحرر٦م ا  وسمريم٤مشمررف يرر٤م أؾمررد ا  وأؾمررد 

 رؾمقًمف.

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف وقمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل ا .
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يم٤مشمرف وقمرغم ؾمر٤مداشمٜم٤م أهرؾ اًمًالم قمٚمرٞمٙمؿ ورمحر٦م ا  وسمر

 اًمٙم٤ًمء.

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف وقمغم أظمٞمؽ اًمٕم٤ٌمس .

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف وقمغم مجٞمع ؿمٝمداء أطمد .

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف وقمغم مجٞمع أهرؾ اًمٌٞمر٧م 

 اًمٓم٤مهريـ.

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم  .

 ٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م قمٌدا  اسمـ ضمحش.اًمًالم قم

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م طمٜمٔمٚم٦م اسمـ ايب قم٤مُمر .

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م أٟمس اسمـ اًمٜمي.

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م ؾمٕمد اسمـ اًمرسمٞمع.

          اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ير٤م قمٌردا  سمرـ طمررام.

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف وقمرغم مجٞمرع أصرح٤مب 

 ا رؾمقل 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م أهؾ اًمٕمزُم٤مت اًم٘مقي٦م .
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 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م أهؾ اًمٜمٗمقس اًمزيمٞم٦م .

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م أهؾ ٟمٍمة احلؼ .

 ف ي٤م أطم٤ٌمب ؾمٞمد الٚمؼ .اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشم

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م ؿمٝمداء .

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م ؾم٤مدشمٜم٤م إيمرُملم.

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم، وأشم٤ميمؿ ُم٤م شمققمردون همردًا 

ُم١مضمٚمقن، وإٟمر٤م إن ؿمر٤مء ا  سمٙمرؿ ٓطم٘مرقن، اًمٚمٝمرؿ اهمٗمرر 

اعمر١مُمٜملم ًمِمٝمداء أطمد(، )اًمًرالم قمرغم أهرؾ اًمردي٤مر ُمرـ 

واعمًرررٚمٛملم ويررررطمؿ ا  اعمًرررت٘مدُملم ُمرررٜمٙمؿ وُمٜمّررر٤م 

واعمًت٠مظمريـ، وإٟم٤م إن ؿمر٤مء ا  سمٙمرؿ ٓطم٘مرقن( )اًمًرالم 

قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اًم٘مٌقر يٖمٗمر ا  ًمٜم٤م وًمٙمؿ أٟمتؿ ؾمٚمٗمٜم٤م وٟمحـ 

سم٤مٕصمر( )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم أٟمتؿ ًمٜم٤م ومرط وإٟم٤م 

 سمٕمدهؿ(. سمٙمؿ ٓطم٘مقن، اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمرهؿ وٓ شمْمٚمٜم٤م 

اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م ا  وسمريم٤مشمف ي٤م أهرؾ اعم٘مر٤مم إؾمرٜمك 

ؾمالُم٤ًم يٙمت٥م ا  ًمٜم٤م سمف ه اًمّمرح٦ٌم ًمرؾمرقل ا  وطم٘مٞم٘مر٦م 
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اعمح٦ٌم وآشم٤ٌمع، ويٙمتٌٜم٤م سمف ذم ديقان ظم٤مصرتف وأهرؾ ىمرسمرف 

ه وطمٌف ذم ًمٓمػ وقم٤مومٞم٦م.  واًم٤ٌمذًملم اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس ذم ودِّ

    

٘مٌٚمتلم، وُمًجد اًمٗمتح،   يمٛمًجد اًمزي جة ادآثر ويستحبُّ 

وُمًجد ادٛمٕم٦م، ويمثرة اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل صرغم ا  قمٚمٞمرف 

 وهًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.

 

* * * 
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 افرجوع وآ ا ه:

إذا أاٞم٧َم ُمٜم٤مؾمٙمؽ وزي٤مرشمؽ ومرشم٥م ووٕمؽ ًمٚمرضمقع إمم 

سمالدك واهٚمؽ واؾمتّمح٥م ُمٕمؽ هدير٦م هتردهي٤م َلرؿ ومر٢من 

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ شمٓمٞم٥م سمذًمؽ، وُمـ اًمًٜم٦م أن ختؼمهؿ سم٘مدوُمؽ

وإذا ؾمٚمٙم٧َم ُمرشمٗمٕم٤ًم ُمـ إرض ذم ٟمحق ؾمرٞم٤مرة أو ـمر٤مشرة 

 َٓ ٓ  ا  َوطْمرَدُه  َٓ إًَِمرَف إِ وم٘مؾ  )ا  أيمؼم ا  أيمؼم ا  أيمرؼم، 

 ىَمرِديٌر، 
ٍ
ء ْٚمُؽ َوًَمُف احْلَْٛمُد َوُهَق قَمغَم يُمرؾِّ َرْ يَؽ ًَمُف، ًَمُف اعْمُ

َذِ

ٜمَ ٌُقَن قَم٤مسمُِدوَن ؾَم٤مضِمُدوَن ًمَِرسمِّ
ٌُقَن شَم٤مشِ ٤م طَم٤مُِمُدوَن، َصَدَق ا  هيِ

ٌَْدُه وهزم إطمزاب وطمده، ويمؾ رء ه٤مًمؽ  َوقْمَدُه َوَٟمٍَمَ قَم

 إٓ وضمٝمف ًمف احلٙمؿ وإًمٞمف شمرضمٕمقن(.

رَٛمقاِت  ًَ إذا رأي٧َم ىمري٦م شمريد دظمقَل٤م وم٘مؾ  )اًمٚمٝمرؿ َرب  اًم

 ، ـَ ٌِْع َوَُمر٤م َأىَمررَٚمٚم ر  ً ، وَرب  إََرِورلَم اًم ـَ ِع َوَُم٤م َأفْمَٚمٚم ٌْ  ً اًم

َير٤مِح َوَُمر٤م َذَرْيرـ، وَرب   ، وَرب  اًمرِّ ـَ لَم َوَُم٤م َأْورَٚمٚم
َٞم٤مـمِ اًمِم 

٠َمًُمَؽ ظَمػَم هِذِه اًمَ٘مرَي٦ِم، وظَمرػَم َأهٚمَِٝمر٤م، وظَمرػَم َُمر٤م ومٞمٝمر٤م،  ًْ َٟم

ـْ َذِّ هررِذِه اًمَ٘مْرَيرر٦ِم َوَذِّ َأْهٚمَِٝمرر٤م َوَذِّ َُمرر٤م  وَٟمُٕمررقُذ سمِررَؽ ُِمرر
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ـْ َوسمَ  ٜمَر٤م إمِم ومٞمٝم٤م،اًمٚمٝمؿ اْرُزىمٜم٤َم طَمَٞم٤مَه٤م، َوَأقِمرْذَٟم٤م ُِمر ٌْ ٌِّ ٤مَهر٤م، َوطَم

ل َأْهٚمَِٝمر٤م إًمٞمٜمَر٤م( )أقمرقذ سمٙمٚمرات ا   ٥ٌِّْم َصر٤محِلِ َأهٚمَِٝم٤م، َوطَم

 اًمت٤مُم٤مت ُمـ ذ ُم٤م ظمٚمؼ(.

إذا أذوم٧َم قمغم سمٚمدك وم٘مؾ  )اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ ًمٜمر٤م ومٞمٝمر٤م ىمررارا 

ٜمَر٤م  ٌُقَن قَم٤مسمِرُدوَن ًمَِرسمِّ
ٌُرقَن شَمر٤مشِ د  )هيِ ورزىم٤م طمًرٜم٤م(، صمرؿ ردِّ

 طَم٤مُِمُدوَن( طمتك شمدظمٚمٝم٤م.

أٟمؽ سم٠مداشؽ اعمٜم٤مؾمؽ ىمد دظمٚم٧م ٟم٘مٓم٦م    أخي احل جظؾم وا

حتقل ذم قمٛمرك وم٤مضمتٝمد ذم سم٤مىمٞمف أن شمِمتٖمؾ سم٠مؾم٤ٌمب اًمت٘مقى 

 وآؾمتٕمداد ًمٚم٘م٤مء اعمقمم.

ؾمّٝمؾ ا  ًمؽ ؾمٌؾ اًمًٕم٤مدة، وضمٕمٚمؽ ُمرـ أهرؾ احلًرٜمك 

 وزي٤مدة، سمجقده ويمرُمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم... هُملم.

 وصذ اهلل ظذ شقدك  حمؿد و آفه وصحاه وشؾم

 واحلؿد هلل جب افع دغ.

* * * 

 
 
 



  زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار

 الفهرس
 

 5 ادؼدمة 

 7 من ؾل ئا حج  قت اهلل احلرام

 8 آ اب افسػر 

 15 من كق ت ادـ شك وافزي جة

 19 اإلحرام 

 28 آ اب  خول مؽة ادؽرمة 

 34 ـقػقة افطواف 

 38 من أ ظقة افطواف 

 77 افسعي  غ اففػ  وادروة 

 108 أظ ل احلج ؿاا افقوم افث من من بي احلجة

 110 أظ ل احلج يوم افسوية افث من من بي احلجة

 111 احلج يوم ظرؾة افت شع من بي احلجة أظ ل



   زبدة األحكام واألذكار للحج وزيارة النبي املختار 

 115 من أ ظقة يوم ظرؾة

 144 اإلؾ ضة من ظرؾ ت إػ مز فػة )َْجْع(

 146 أظ ل احلج يوم افـحر افع ذ من بي احلجة

 153 احلج يف أي م افتؼي  وفق فقف  أظ ل 

 163 افتعجقا وافتلخر يف افـػر من مـى

 165 ضواف افو اع 

 166  م ء احلج 

 ي صذ اهلل ظؾقه وآفه وصحاه وشؾمزي جة افـا

 

172 

 198 افػفرس
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